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FIGYELMEZTETÉS ES KÉRELEM.

A tagdijak befizetésérl a Budapesti Philologiai Társaság

alapszabályai következleg intézkednek

:

16. A tagok köteleseit a társaság czélját az alapszabályok által kitzött

határon belül elmozdítani és az évi tagdíjat június 30-ig pontosan befizetni.

Július 1-én túl a tagdíjhátralékok az illetk költségére postán utánvételezt étnek.

17. Az oly tagoktól, kik tagdíjukat 3 éven át nem fizetik, a választ-

mánynak jogában áll, azt bíróilag behajtani.

18. A rendes tagok 3 évre 5 frt évi tagdíj lefizetésére kötelezik magu-

kat. Azon tag, ki a lefolyt három év után írásban nem jelenti be kilépését,

ugy tekintetik, mint a ki kötelezettségét ujabb három-három évre hallgatag

elvállalja. A rendkívüli tagok 3 frt tagdíjat fizetnek. A kilépni szándékozó

tag köteles a választmánynak kilépését bejelenteni és oklevelét visszaküldeni,

önként értetvén, hogy az csak az e pont elején kifejezeti kötelezettség teljesí-

tése után történhetik.

A társásági év a naptári évvel összeesik.

Ezen alkalommal értesítjük a t. ez. tagokat, hogy a postahivatal

a használatban volt utánvetélés jegyeket m. é. április hó 1-én beszün-

tette ; azóta az utánvételezés csak postai megbízás által történhetik.

A postai megbízás abban áll, hogy valamely postahivatal ajánlott

levélben küldött megbízó lapon felhatalmaztatok, hogy a czimzettl a

kijelölt összegei a megbízáshoz mellékelt okmány kiszolgáltatása mellett

szedje be; a beszedett összegbl a postahivatal a megfelelutalványozási

díjat levonja és a maradékot azután külön postautalványnyal küldi be

a megbízónak.

Figyelmeztetjük a t. ez. tagokat arra, hogy az utánvételezés

ezen módja költségesebb és a pénztárnokra nézve is aránytalanul fá-

radságosabb és terhesebb ; a postai megbízásnak költségei a követke-

zk: Az ajánlott levélnek ára 15 kr., a mellékelt évjegyre bélyeg

7 kr., a postautalvány költsége 5 (esetleg 10 kr.), a megbízó lapnak

és a postautalványnak ára 1 kr., összesen tehát 28 (esetleg 33 kr.)

Már saját érdekékben is kérve kérjük a t. ez. tagokat, ne tessék

bevárni az évdíjaknak postai megbízással való beszedetósét, hanem szí-

veskedjenek hátralékos tagdíjukat inkább postautalványnyal (melynek

költsége csak 5Va kr.) mielbb beküldeni.

A Közlönyt, ez. elfizetit is kérjük, szíveskedjenek az idei év-

folyamért járó elfizetési díjat minél elbb postautalványnyal beszol-

gáltatni.
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Nehéz arról beszélni, ami nincs : görög tragédia az Euripides

utáni korból nem maradt ránk, s így e nagy korszak tragikusainak

megítélésénél a töredékekre s az egykorú vagy késbbi írók jegy-

zeteire vagyunk utalva. E gyér maradványok daczára elég biztos-

sággal szólhatunk a tragédia menetérl egész végéig, st magokról

az írókról is legalább annyi ismeretünk van, mint oly költkrl*

kiktl müvek fennmaradtak. Nem szeretnek e korszakkal foglal-

kozni, részint azért, mert a töredék-irodalom nem nagyon vonzó,

részint azon elhamarkodott Ítéletnél fogva, melyet e korszak összes

íróira kiterjesztenek, s a mely csak a valódi mvészet elferdítit

s a sülyedés képviselit látja bennök. Az id bizonyára a legjobban

ítélte meg, hogy a görög tragikusok közt kik érdemlik meg, hogy

az utókor is ismerje mveiket ; senki sem tagadhatja, hogy a három

nagy mester a számos tragikus közt kiválik mint az ers tölgy a

többi fák között. De képzeljük csak a görög tragédia nagy erdejét;

e három tölgy egyedül, ha még oly fenséges is, nem képviselheti

teljesen ; szintúgy nem alkothatunk tiszta fogalmat a görög tra-

gédiáról, ha csak e három férli müveivel ismerkedünk meg, ámbár

ismeretes, hogy e három tragikus közt mindegyik egy új irány

képviselje. De a décadence-nak, a sülyedés korának, is meg-

vannak a maga érdekes oldalai, s ne feledjük soha, hogy a leg-

nagyobb jogtalanságot követik el, ha mind a többi költt egy

mértékkel mérve, azt mondják, hogy nem értek semmit. Ne feled-

jük el, hogy Acmtos és Ion a három nagy tragikussal az alexandriai

kánonba fel voltak véve, hogy Aeschylos, Sophokles és Euripides

nem nyerték el mindig az els jutalmat, hogy tehát voltak az

idejökben és utánuk költk, a kik megérdemlik, hogy melléjök

állítsák ket ; ne feledjük, hogy Aristoteles Poétikájában nem csak

a három nagy mester müveibl vonja le örökké érvényes mvészeti

Phik.loíri*i Kf.7j.tny. VITT. 1. 1

Digitized by VjOOQIC



2 KONT mxArz.

szabályait, hanem oly költk mveibl is, akik utánok éltek, - a

kik szintén egyes fényes sikert arattak. Az ember csak bámul, t

mindezek daczára a legtöbb irodalomtörténetben azt találja, h»>
,

az Euripides utáni tragédia ezt a nevet nem is érdemli meg, s né-

hány lapon, a leghíresebb neveket egy pár gúnyos megjegyzéssel

kisérve, az egész korszakkal végeznek. Rendesen Aristophanes

sorait a Békákból idézik, a hol Herakles az alvilágba jöv
Dionysoshoz, a ki Euripidest vissza akarja hozni a földre, azt

mondja :

Hát nincsen ott még más tragoedia-

Csiuáló ifjú, több mint tízezer,

Euripidesnél csacskább egy határral *?

s Dionysos azt feleli, hogy

Billengek az mind, és szájaskodás,

Mind « fecskemúzsa » és kontármvészet,

Mely, ha csupán kart kap is, oda vau

Mihelyt belényalt a tragoediába

;

Magvas poétát, a ki lelkesen

Tudjon beszélni, — írül sem találsz.

Ha Aristophanes e sorai után akarjuk a nagy tragikusok

utáni -mködést megítélni, miért ne Ítélnk meg Euripidest is ö

utána. H i tán Euripidesbl nem maradt volna ránk semmi, szint-

úgy ítélnének felette. Maga Patin is, aki négy kötetet szentel a

görög tragédiának, roppant felületesen itéli meg e korszakot ; leg-

nagyobb képviselinek alig szentel néhány sort s mindenütt kicsiny-

lleg nyilatkozik róluk. Pedig már felhasználta Weleker és Kayser

iratait e korszakról, kik ámbár még nem ismerték azt a sok

anyagot, a melyet a feliratok a késbbi írók- ós játékokról fel-

tarnak, mégis sokkal méltányosabban beszélnek róluk. A ki a

töredékekbl is ki tud olvasni valamit, annak ítélete egész máskép

hangzik : így Kibbeck a római tragédiáról írt nagy mvének be-

vezetésében, csak néhány lapon ugyan, eléggé feltünteti, hogy e

késbbi fejldés mily fontos magának a római tragédiának helyes

megértésére.

Mindebbl láthatjuk, hogy e korszak tanulmányozása érdekes,

részint mert magok az írók közt sok a kiváló, részint mert az

átmenetet a római tragédiához csakis ez úton foghatjuk fel. Fel-

adatunk lesz tehát e dolgozatban szólni 1. azokról a tragikusokról,
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a kik még Sophokles és Euripides kortársai voltak, de túlélték

ket s azokról, a kik N. Sándor koráig mködtek s í. azokról,

kik e korszak után a görög tragédia utolsó képviseli voltak.

Els rész. A tragédia N. Sándorig.

Sophokles és Euripides els fellépte közt nem ismerünk

más költt; ezek mellett Aeschylos még I d évig mködött, mióta

Sophokles nyerte el elle az els jutalmat. Tizenöt évig tartott,

míg Euripides elször gyztes lett : kortársai közt legnevezetesebbek

Aristarchos, Ion ós Aeha-os. Agathon e három költ els fellépése

után született s fellépett, midn Euripides már pályája vége felé

járt ; tizenegy évvel Euripides halála eltt gyzött elször. Még
csak Euripides halála után szaporodnak a költk. De ezeken a

költkön kívül biztos tudomásunk van arról is, hogy a tragikus

mvészet a nagy költk családjaiban örökös volt, s valamint a

zenében, a lyrikus költészet egyes ágaiban, a képz mvészetekben

bizonyos családokról van szó, a melyekben az sök traditiói után

indultak, úgy a tragikus költk is családok-szerint felosztva egy-egy

irány képviseli voltak. Ha a késbbi tragédia Euripides után

indáit is, ugy mégis mindegyik családban a törzsatya iránya volt

mertekadó, s ha a compositió csak csekélységekben külömbözött

is, úgy mégis mindegyik iskola a mennybe lehetett különvált a

többitl. A következ családokról van tudomásunk: Aeschylos,

Pratinas, Sophokles, Euripides és Karkinos családjairól; ezenkívül

Tsokrates iskolájáról.

Ebbl láthatjuk, kik azok a költk, kik e korszakot betöltik.

Ezeknek mködésével meg akarunk ismerkedni. De elbb néhány

szót e korszak tragédiájáról egyáltalán. Ami a játékok küls beren-

dezését illeti, nem hihet, hogy N. Sándor koráig lényeges válto-

zást szenvedett volna. A trilogikus alak, a mely Aeschylos egyik

legnagyobb alkotása, mindig fenntartotta magát; Sophokles újí-

tása, hogy az összefügg darabok helyébe három idegen tárgyú

darabot léptetett, ezen nem változtatott seramit. Ha a fennmaradt

jegyzékekben a satyrdráma gyakran hiányzik is, úgy csak arra.

kell gondolnunk, hogy az alexandriai kor e mfajjal nem sokat

tördött; legtöbbnyire csak a trilógia czímét jegyezték fel s csak

ritkán említették a satyrdrámát. így történt, hogy Euripides nyolcz

satyrdrámájáról tesznek említést, holott tény, hogy sokkal több
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trilógiát hozott színre., s az idejében a satyrdráina okvetlenül

szükséges volt a trilógia berekesztésére. Ha Alkestist negyedik

darabnak is veszszük, ez nem változtat semmit a föltevesen, mert

ha meg is volt engedve ily tárgyú darabbal a satyrdrámát he-

lyettesíteni, úgy a tetralógia küls berendezése nem szenvedett

csorbát.

A második pont, a mely kiemelend, az, hogy mindvégig a

tragikus és komikus foglalkozása különvált, azaz egy költ mind

a két fajt nem mvelte, st azt sem találjuk, hogy az említett

családok egyik sarjadéka a traditiótól távozott volna. Tragikusok

családjában nem volt soha komikus, s megfordítva.

Ha egyes jegyzetekben azt találjuk, hogy Agathon tragédiát

és komédiát írt, úgy ezt egyszeren néhány lexicographus tudat-

lanságára vezethetjük vissza, a kiknek az ókori szellemi élet isme-

rete gyakran hiányzott.

A bírák választása ugyanaz maradt. Hogy sok jogtalanság

történt, hogy a bírák közt gyakran volt ohan, a ki nem tudta meg-

ítélni a inti szépségét, s hogy politikai pártoskodás és egyéni nézet

gyakran döntött a díj felett : mindez nagyon természetes. Mely

megválasztott testület felel meg mindig kötelességének ! Hisz mái*

a nagy tragikusok versenyei alkalmával is számos esetet, találunk,

a melyben gyengébb költk gyztek, kiknek müvei, ha érdemök

volt is, Sophokles Oedipus királyát kellett volna felülmúlniok.

Euripidesröl tudjuk, hogy ritkán volt els gyztes ; ezt rendesen

új irányának tulajdonítják, de elfeledik, hogy nemcsak Sophokles

és az irányának követi gyzték le, hanem olyanok, kik Euripi-

destl tanulták a mesterséget. De annyi tény, hogy az írók a kö-

zönségben ezentúl is azokat a figyelmes, értelmes, de egyszersmind

sokat követel hallgatókat találták, mint a nagy mesterek. Hisz

még csak a három nagy költ után gyakorolták a sophisták s a

rhetorok nagy befolyásukat, s a nép sokkal nagyobb része része-

sült e neveltetésben, mint azeltt. Ép e finom Ízlésre mutat az is,

hogy Acschylos, Sophokles és Euripides darabjait folyton adták,

úgy hogy késbb új és régi tragédiák színrehozatala közt tettek

külömbséget.

Kendes körülmények közt a három ünnepen mindig játszot-

tak. Az állam ugyan hanyatlott, de ezekre a népnek kedves játé-

kokra mégis annyit költöttek, amennyi lehetséges volt. Abból,

hogy a komédiától megvonták a kart, s Aristophanes utolsó darab-
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jait kar nélkül hozta színre, nem következtethetünk a tragédiára.

A tragédia kara a legkésbbi idkben még elfordul. Nagy szerepe

nem volt, az igaz, de az inkább a tragédia bels szerkezetével függ

össze. Színház és díszletek a késbbi idkben még sokkal fénye-

sebbek voltak, mint azeltt. Lykurgos színháza és abbeli rendelete,

hogy a három nagy mesternek szobrokat állítsanak s darabjaikat

egy az államtól rzött példányban másolják le, arról tanúskodnak,

hogy Athén a súlyos idk daczára méltón megünnepelte a Diony-

sosi ünnepeket. Még a Periklestl behozott ingyen jegyet sem

vonták meg a néptl s midn Demosthenes panaszkodott, hogy a

háború költségeire senki sem gondol, a szegény még színházi

jegyét sem akarja elveszíteni, a gazdag pedig nem akar áldozni,

ellenpártja egy törvényt alkotott, a mely halállal fenyegette mind-

azt, a ki a színházi pénzeket a háború javára akarja fordítani.

A három nagy mester darabjai haláluk után is még nagy

szerepet játszanak e korszak drámai irodalmában. Aeschylos volt

az els, a kinek darabjait egy állami határozat alapján folyton

színre hozhatták. Legvalószínbb, hogy a tragikus családja foglal-

kozott evvel, de a jutalom kihü-detésénél mindig a meghalt költt

s nem azt, aki színre hozta, nevezték. A darabok ezen ismétlésétl,

amely csakis a három mesternél fordult el, megkülömböztetend

azon darabok színrehozatala, a melyeket életökben nem adhattak

elö. így halljuk, hogy Euphorion Aeschylos ily hátramaradt müvei-

vel négyszer gyzött : Euripides utolsó trilógiája, melyet Make-

doniában írt, szintén halála után került elször színre. De ha az

utódok — fiuk vagy unokák — saját nevök alatt hoztak színre

darabokat, úgy feltételezhet, hogy magok írták, ámbár egyes

utalások a komikusoknál arra engednek következtetni, hogy So-

phokles családja még jó soká a költ halála után e nagy lángész

töredékeit mint sajátját adta ki. Aeschylos kitüntetése arra enged

következtetni, hogy daczára az új iránynak, melyet Euripides és

iskolája annyira kifejtettek, Athénben még mindig voltak olyanok,

kik örömest látták a tragédia megalkotójának óriási és rettenetes

alakjait. De annyiszor nem adták darabjait mint Sophokleseit

és Euripideséit. Ez utóbbi különösen nem csak Athénben, hanem
mindenütt ahol görög színház volt, a közönség legnagyobb ked-

vencze volt. Többször volt már alkalmunk kifejteni ennek okát

;

itt csak annyit jegyzünk meg, hogy az új komédia nagy mesterei

nagyobb tiszteletben részesítették Euripidest mint kortársa Ari-
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stophanes ; nem csoda, bisz az új komédia szerkezete oly sokat

köszön neki. Tehát a X. Sándorig terjed korszakig s még késbb
is a három nagy mester müveinek folytonos ismétlése szem eltt

tartandó, mert csak így magyarázható meg, miért nem maradt

ránk semmi a többi író mveibl. Az újabb írók legnagyobb része

Euripides után indult, de egy sem érte el mvészetét.

A régi tragédiák e folytonos színrehozatala okvetlenül ma-

gával hozta, hogy vagy azok, a kik színre hozták, vagy az els

színészek toldásokat, változásokat, színáthelyezéseket s néha rövi-

dítéseket vigyenek véghez rajtuk ; különösen gyakran felhasználták

politikai czélzásokra, s ismeretes mily könnyen található a tragé-

diákban oly ezélzás is. n melyre a költ maga nem is gondolt, s

melyet vagy a viszonyok változása, vagy az id magával hoz. Hisz

Oedipust Kolonosban és Iphigeniát Aulisban röviddel szerzik

halála után némileg átváltoztatták, csakhogy a politikai czélzások

annál kirívóbbak legyenek. Mondják, hogy Lykurgos törvénye,

amelyet valószínleg akkor, midn az államügyekre nagy befo-

lyása volt (M44—tt:>á), vitt keresztül, ennek az átdolgozásnak és

feldolgozásnak véget vetett volna. Tény az, hogy az a törvény,

a melynél fogva a három tragikusnak szobrot emeltek, egyszers-

mind elrendelte, hogy müveik híven lemásoltassanak, s hogy ezen-

túl egy hivatalnok viselje gondját, hogy a színészek példánya az

állami példánynyal összhangban legyen. Nem hiszem, hogy a

törvényt soká megtartották volna : különösen mikor a színészek

kényök-kedvök szerint jártak el s a nagy hatás kedveért megcson-

kították a költt. Nagyobb szolgálatot tett a törvény az utókornak.

Tudjuk ugyanis, hogy ez az állami példány volt az, melyet késbb
Pfolema-os Euergetes kikölcsönzött, s a melybl az alexandriai

könyvtár számára másolták le a darabokat. A király a becses máso-

latokat adta vissza az athénieknek és 1 5 talentumért megvette az

eredeti példányt. Ebbl folyt az a szöveg, amely ránk maradt, s

ha ebben interpolatio vau, ez azt mutatja, hogy már Lykurgos

idejében sem bírták tisztán a darabokat.

Ne higyjük azonban, hogy N. Sándor idejéig a régi darabok

ezen ismétlése volt fleg divatban ; st ellenkezleg azt állítjuk,

hogy daczára annak, hogy a legnagyobb színészek rendesen a régi

darabokban léptek fel, az új darabok mégis nagyobb hatást gyako-

roltak. Ezt részben az új utáni vágy. a kíváncsiság s az érdek, a

melyet egy ismeretlen költ darabja iránt kelt. okozta, másrészt a
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nagy Dionysiákon, aiuely a három ünnep közt a legfényesebb

volt, mindig új darabokat adtak. Tudjuk, hogy Deniosthenest ily

alkalommal koszorúzták meg, s ez a szokás bizonyára N.Sándorig

tartott. Hogy a nagy színészek nem léptek volna fel új darabok-

ban, alig' hihet. Ha a jegyzékekben csakis a régi tragédia szere-

peirl van szó, úgy ez abból magyarázható, hogy ezekben külö-

nösen kitntek, mint még ma is látjuk, hogy híres színészek a

klassikus repertoire-ban jobban játszanak, mint új darabokban, s

ha beszélnek róluk, önkényt e régi szerepekre gondolnak. Daczára

annak, hogy a közép-komédia ekkor nagyban virágzott, nem hihet,

hogy a tragédia csak kevés érdeket költött volna.

Athénben is a nagy szinészek a nagy írók után éltek. Ugyan-

ezt találjuk Rómában s a mai Angol-, Franczia- és Németországban.

Nem tudom, hogy nálunk is lehetne-e e tényt konstatálni. A nagy

színészek e korszakban oly tiszteletben álltak s oly honoráriumokat

kaptak, mint a leghíresebb festk. E nagy mvészek játéka folyton

fentartartotta a klassikus traditiót s a három nagy tragikus bennök

találta legméltóbb tolmácsait. A leghíresebbek Theodoros, a ki

Aeschylos Orestes-ét, Sophokles Antigoné-jét és Euripides Merope-

jét adta : Aristodemos szintén az Antigone-ben remekelt ; Polos

Elektrát és Oelipust Colonosban, Andronikos Eriphyle-t, Archias

Kreont szerette adni: Satyros, Mólon, valamint az elbbiek külö-

nösen Euripides pathetikus darabjaiban ragadták el a közönséget.

A ki e színészeket egyszer hullotta, nem feledhette el nemes játé-

kukat s néha az egész színház zokogott a vak Oedipus vagy

Elektra balsorsa miatt. Nem szükséges összehasonlítanom a

tragédia ekkori állapotát a modern idkével ; a hasonlat a színház

ré^i és mostani viszonyai közt oly szembeötl, hogy mindenki

észreveszi.

Ami e korszak termékeit illeti, rendesen megvetleg nyilat-

koznak róluk. Azt mondják, hogy a régi darabokkal össze nem is

hasonlíthatók, hogy a sülyedés oly nagy volt, hogy alig érdemes

róluk beszélni, s hogy a drámai irodalom e korszakban csakis a

komédiában hozott el említésre méltó müveket.

Ez pedig nagy tévedés. Hihet-e, hogy ép a tragédia sülyedt

volna annyira, mikor az ochlokratia uralma alatt a rhetorika, a

bölcsészet, a történetírás legmagasabb fokátérte el, mikor a képz-

mvészetek még mindig azon a magaslaton állottak, mint Athén

fénykorában, mikor a nép mveltsége nagyobb volt, amely nép
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bizonyára nem elégedett meg a nagy Dionysiákon üres phrásisok-

kal és sophistikával.

Athén politikai sülyedésével az irodalom és mvészet koránt-

sem bukott el azonnal. Különösen a tragédiára nézve áll ez. Ott,

hol egy százados traditió a világ legnagyobb remekeit elhozta,

bizonyára nehéz volt a verseny, de azért az, a mi Sophoklest nem
éri utol, még nem megvetend, sülyedt és rossz. Ha Aristoteles

néha szigorúan is itél e tragédia felett, úgy nem szabad felednünk,

mily mvekhez merte ö e termékeket, s hogy az ókori kritika,

amily igazságos, oly szigorú is. Határozott elvek után indul, s a

hol a legkisebb eltérést észreveszi, azt megrója. Minthogy azon-

ban a mvek elvesztek s csak a kritika maradt fenn, azért könnyen

támadhatott az elítélet e korszak tragédiái ellen. Csak gondoljuk

meg, mily nehéz állása is volt a tragikusnak ekkor. Az ókori my-

thust, amelybl egyedül meríthette tárgyát, — történeti és phan-

tastikus darabok nagyon ritkák — a három mester oly remek

müvekben állította el, hogy utánzásra vajmi nehezen gondol-

hattak.

Szükséges volt tehát, hogy kevésbbe ismeretes mythusokat,

'vagy a fbb mythusok e jyes hajlásait dolgozzák fel, de itt is gyak-

ran találkoztak a régi mesterek müveivei. A legnagyobb, leghíre-

sebb s legalkalmasabb mondákat már feldolgozták volt, nekik

tehát itt még új fordulatokat, eddig észre nem vett bonyodalmakat

kellett feltalálniok, s valljuk be, hogy ez nehéz feladat. A ko-

média, amely a köznapi élethez fordult, s ott mindig új és új tár-

gyakat talált, tán jobban tetszett a közönségnek, s Antiphanes, a

komikus, jogtalanul mondja ekkoriban, hogy a tragikus tárgyát

készen találja a mythusban, melyet a közönség ismer, inig a komi-

kusnak a cselekményt fel kell találnia. Ekkoriban nehezebb volt a

sokat feldolgozott mondák közt egy új vonásra akadni, mint új

tárgyakat költeni. S mind e nehézségek daczára a tragikusok kiállták

a versenyt; sikerült nekik legalább N. Sándor koráig a tragédiát

a bukástól megmenteni s az si traditiót, ameddig lehetséges volt,

híven fentartani.

Jogtalan tehát Euripides után azonnal sülyedésri beszélni

;

még írtak eredeti tragédiákat, melyek roppant hatást keltettek

;

így Astydamas Parthenopieos-a annyira lelkesítette az athénieket,

hogy szobrot emeltek a költnek, s az elveszett darabok czímei

szintén e mellett tanúskodnak.
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A római tragikusok elveszett müveinek czímei között nagyon

sokat találunk, melyet a három tragikus nem dolgozott fel ; mind-

ezek ebben a korszakban keletkeztek, s a római tragikusok méltók-

nak tartották ket átültetni. — Gúnyolják Astydamast, mert szob-

rára azt vésette, hogy sajnálja, hogy nem lehetett a nagy tragikusok

kortársa, mert azokkal is kiállotta volna a versenyt; nem kell ebben

öndieséretet látnunk, hanem csak annak a körülménynek kifejezé-

sét, hogy mennyire sajnálták e költk, hogy nem éltek oly korban,

mikor a mythusok terebélyes fáját még nem nyesték volt meg tel-

jesen, s hogy még választhattak a mondákban. Ugyanígy panasz-

kodott Choerilos, mikor epost akart írni : csakhogy történeti tár-

gyakhoz fordult, amit a tragikusok nem tehettek.

E korszak tragédiáinak nyelvezete és metruma feltn eltérést

mutat Aeschylos- és Sophoklesétöl, de nem Euripidesétl. A metrum
lazult, a kar szerepe annyira csökkent, hogy csak monodiákat éne-

kelt, melyek semmi összefüggésben nem voltak a cselekvénynyeL

De ha a kart teljesen el is hanyagolták, ebbl még nem következ-

tethetünk a drámai szerkezet lazulására ; a tragédia a kai* nélkül

is megtarthatja szoros összefüggését. A nyelvezet Euripidesé volt;

Agathon mesterkélt, virágos és Gorgias iskolájában tanúit stilusa

nem talált követkre. A stílus miatt megrótták a kritikus és a

komédia — amely ha más módon is mint az ó-komédia, mégis

mindig szemmel kisórte a tragédiát — Philoklest, Theognist,

Kleophont és Sthenelost, Xenoklest és Diogenest. Nem tagadja

senki, hogy oly sok költ közt nem volt több gyenge is, a kiknek

müveit egyszer adták s azután elfelejtették. De a közönség meg-

külömböztette a jót a középszertl. Karkinos 160 darabbal csak

egyszer gyzött, míg Astydamas hatvannal tizenötször és Theo-

dektes tizenhárom fellépése közt nyolczszor gyzött. Annyi rossz.

tragikus mint Aiistophanes idejében e korszakban bizonyára nem
volt Aristoteles e korszak költi közt különösen azokat említi,

akik kevéssel eltte vagy az idejében éltek ; gyakran dicséri

ket, s egy helyen ki is kel a komikusok jogtalan támadásai ellen.

Nem említi azokat a költket, kik a három mester halála után

látták el a színpadot darabjaikkal. Ennek oka az, hogy a három

nagy tragikus ós az új tragikusok darabjainak összehasonlítása

dolgot adott, s nem akarta vizsgálódásai körébe vonni az oly dara-

bokat, melyeket idejében* már tán nem is ismertek; ép ez oknál

fogva nem említi azokat a költket sem, a kik a három tragikussal
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egy idben mködtek. Agathont csak azért említi, mert egész külön

mfajt és stylust alkotott. Összehasonlítván tehát a hárorn nagy

tragikust a késbbiekkel, azt találja, hogy a jellemrajzolás ez

utóbbiaknál gyenge ; de ez nem zárja ki a h erkölcsfestést és nagy

lélektani ismeretet. A nagy jellemek, az igaz, az idvel eltntek ;

u politikai élet nem nyújtott erre annyi példát, mint Athén fény-

korában, s ép azért választották a nagy színészek ezeket a jelle-

meket, hogy a múlt idk ideális és fenséges alakjait hallgatóik

emlékébe hozzák.

A szónokok és iskoláik ekkoriban a görög életre roppant

befolyást gyakoroltak ; a nevelés ezen része annyira áthatotta az

egész életet, hogy csodálatos volna, ha a tragédiában nem nyer

vala kifejezést. Már Euripidesnél észrevehet a rhétorikai hang, a

sophistikus polémia. Aristoteles tehát azt rója meg, hogy e tragi-

kusok nyelvezete inkább rhétorikai, mint politikai ; azaz Sophokles

egyszer, nemes s a valódi politikust jellemz beszéde eltnt, s

helyét a mesterségesen képzett, mvészi s iskolákban tanúit dia-

lektika foglalta el. Mikor a tragikusok közt Lsokrates iskolájáról

is kell szólnunk, nem fogunk bámulni e jelenségen, mely a népnek
nem csak tetszett, hanem a melyet követelt is, mert neveltetését

ez irányban nyerte. De hogy mennyire hatotta át a rhetorika a

tragikus termékeket, azt a töredékekbl még csak megközelíthet-

leg sem Ítélhetjük meg ; ha a római rhetorok befolyásáról az

Augustus utáni irodalomra akarunk következtetni, akkor a befolyás

roppant nagy lehetett és sok tekintetben a mnek a jelieget köl-

csönözte. Annyi tény, hogy az athénieknek ez irány nagyon tet-

szett, mert azt vetették szemökre, hogy többet foglalkoznak a

tragédiákkal, mint a közügyekkel, melyek pedig nem voltak a leg-

jobb helyzetben.

Meddig maradtak fenn e korszak darabjai, s hogy az ale-

xandriai tudósok foglalkoztak-e velk, ezek oly kérdések, melyekre

biztos választ nem adhatunk. Annyi tény, hogy daczára annak,

hogy az alexandriai kánon e korszak írói közt egyet sem vett fel,

— hisz Aristarchost, Iophont és Neophront, akik részben Euripi-

<lessel, részint röviddel utána még fényesen mködtek, sem vette

fel — úgy mégis van tudomásunk arról, hogy a grammatikusok

foglalkoztak egyesekkel, külömben Stobseos nem idézne annyi

töredéket e korszakból, s az a körülmény, hogy a római tragikusok

e korszak sok darabját dolgozták át, is a mellett bizonyít, hogy
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nem mind a termék volt egynapi, hanem hogy sok századokon

át élt.

Megjegyzend még, hogy e korszakban még mindig Athén

volt a középpont, a hol tragédiákat írtak; az egész korszakban

egy költ sem mködött Athénen kívül — kivéve két siciliai tyran-

nust — , s ha a színházak egymás után is keletkeztek Görögország

es a görög világ egyes pontjain, úgy mindig csak az athéni régi

vagy új költk müveit adták. Viszont már a legrégibb idkben

azt találjuk, hogy idegenek Athénbe jöttek s ott léptek fel, st e

korszak négy legnagyobb költje, kikkel azonnal foglalkozni fo-

gunk, idegen volt. Nem hiszszük, hogy e körülmény nem mkö-
dött volna közre, hogy oly ritkán voltak gyztesek, s hogy müvei-

ket késbb nem adták. Már Pratinas, a satyrdráma alkotója.

Aeschylos versenytársa, Phliusból jött : Euripides nagy verseny-

társai voltak : Aristarchos Tegeaból, Ach*eos Eretriából, Ion Chios-

ból, Neophron Sikyonból. Thuriiböl jött Patrokles, az öregebb

Karkinos Akragasból, Nikomachos Alexandriából (Troasban) volt,

Apollodoros Tharsosból, Theodektes Phaselisbl. S mindezek

Athénbe jöttek, ahol tán eleintén nem vehettek részt a nagy Diony-

siák versenyein, de késbb azokhoz is bocsáttattak.

Nézzük már most egyenkint e korszak költit ; azokat is,

akik még Euripides kortársai voltak s azokat, kik N. Sándor koráig

mködtek s a görög tragédia utolsó képviseli voltak, az alexandriai

kor termékei inkább tudományos mint nemzeti jellegek levén.

Sokról csak sovány jegyzetkéket adhatunk: sem darabjaikat

sem czimeiket nem ismerjük, de a legkiválóbbakról eléggé hü ké-

pet alkothatunk. Nagyobb világosság kedvéért három csoporta oszt-

juk ket : az els csoportban Aristarchos, Neophron, Ion, Achaeos

és Agathon foglal helyet, a másodikban a tragikusok családjairól

és Isokrates iskolájáról, a harmadikban pedig a kisebb költkrl

fogunk szólni.

I. A három nagy tragikus kortársai.

J. Aristarchos Teiieabt Euiipides kortársa volt ; körülbelül

száz évig élt. Egy nehéz betegségbl felgyógyulván, hálául «Askle-

pios» czíniü tragédiát írt, a melyben valószínleg ez istenség

mythusát dolgozta fel. Összesen hetven darabot hozott színre, de

e*ak kétszer gyzött. A gyzelmek kis száma nála nem bizonyít
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sokat, mert idegen volt; az a tény maga, hogy Sophoklessel,

Euripidessel, Achaeossal és Ionnal versenyezvén, csak kétszer is

gyzött, a mellett bizonyít, hogy e korszak legjobb költi köze

sorozható. Csodálatos, hogy Aristophanes sehol sem említi ; tán

ez is a mellett szól, hogy derék költ volt. Darabjai késbb Nagy-

Görögországban nagy tetszésben részesültek ; Jínnius többet lefor-

dított; az a Achilles}) ezíinürl tudomásunk is van. A tárgyat

Aeschylos a Myrmfdonokban, Karkinos, Kleophon és Diogenes dol-

gozták fel, de a római színpadon mindig az « Achilles Aristarehi»>

járta; még Ovidius (Trist. II. 4-07.) is megemlékszik róla : «Xec

noeet auctori, mollem qui fecit Achillem Infregisse suis fortia

facta módis », s hogy az Achilles alatt sem Livius Andronjcusé, a

kit ekkoriban már nem olvastak, sem Acciusé, a ki Aeschylos

darabját ültette át, s amelyben bizonyára nem volt szó a szerelem-

rl, hanem csakis Aristarchosé, melyet Ennius fordított, értend,

az bizonyos. Plautus a Poenulus prológusában azt mondja : « Achil-

lem Aristarchi mihi commentari lubet: Inde mihi princípium

capiam ex ea tragoedia.* A hely* melyet Plautus parodizált, való-

színleg a darab els jelenetében fordult el, amelyben Achilles

a harczrá vágyó myrrnidonokat, kik már nyugtalankodnak, Pa-

troklos vezetése alatt a csatába bocsátja. Egy finom vonás volt az

is, hogy míg Agamemnon követei Achillest sátrában kérik, hogy

engeszteldjék ki, Odysseus megsebesülve oda menekül, s így a.

trójaiak gyzelme biztossá lesz. Achilles továbbra is vonakodott, s

kifejtette, hogy nem a hibás ; valószínleg itt szólt szerelmérl

Briseishez, amire az ovidiusi hely mutat. Vajon Patroklos halá-

lával végzdött-e a darab, nem biztos.

A második czím, melyet ismerünk, az említett «Asklepio8» ;

elvonva a mondát, melyet Suidasnál találunk, s melyet több köl-

trl említenek, megmarad a czím. Asklepios, mint Prometheus,

az emberek jótevje volt; tudományával az embereket gyógyította,

e miatt Pluton Zeusnál panaszkodott, hogy birodalma csökken ;

Zeus erre Asklepiost villámmal sújtotta.

Ha tehát ez volt a tragédia tárgya, úgy elég bátorsága volt

Aristarchosnak ily tárgygyal, mely merészségre az jeschylosi Pro-

metheushoz hasonlítható, megmérkzni. Tán az epidaurosi színház

felszentelésekor, amely ebbe az idbe esik, s amely egyike volt a

legszebb görög színházaknak — hisz Polykletos építette — írta e

darabot a költ.
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A harmadik czím « Tantalos*. Tantalos mythusában a költk

két részt külömböztettek meg s a szerint dolgozták fel ; némelyek

az emberiség jótevjét látták benne, aki csak azért árulta el az

istenek titkait, hogy embertársainak használjon, azért lopott nek-

tárt és ambrosiát, hogy az embereket halhatatlanná tegye. Bünte-

tésében az emberi nem kielégíthetetlen vágyainak jelképét látták.

Valószín, hogy Aristarchos ezen oldalról fogta fel a mythust, s

ebben a feldolgozás és az eszme az «Asklepios»-hoz hasonlított;

mások, mint Aeschylos és Sophokles csak bntetteivel és büntetésé-

vel az alvilágban foglalkoztak s « Tantalos » czíniü darabjaikban

feltüntették, mikép büntetik az istenek a dölyföt és a vakmer
elbizakodást. — A töredék, amely « Tantálos»-ból ránk maradt, a

korabeli sophistika bélyegét viseli: más töredékekben ismeret-

len tragédiákból a szerelem nagy hatalmáról van szó. Metruma,

a melyben néha a ctesura hiányzik s a jambikus lábak tribrachyfc-

es anapsestusra vannak feloldva, Euripidesre vall.

Ha Suidas egy sora úgy magyarázandó, mint Welcker hiszi,

akkor Sophoklessel együtt az a nagy érdeme van Aristarchosnak,

hogy az összefügg trilógia helyébe három egymástól külömböz

tárgyú darabbal lépett fel, s így a tragédia késbbi szerkezetére

nagy befolyással volt. Suidas azt mondja róla, o; -,oa>to; stc to vOv

t.'jz(ú%
j {JLfjXo; tá Ofyátiata xatéat^asv ; a dráma hosszúsága minden-

esetre összefügg a régi trilogikus alak felhagyásával, de a hely

nagyon homályos, ép úgy mint az a suidasi hely, a hol Sophokles

újításáról szól : r
l4
o£s o

É
oá;xa í^öí opájj.a aYcovtís'j^ai, áXXá jj.yj rstf>a-

Aovíav, amely annyi fejtörést okozott a magyarázóknak.

-2. Neophron. Sikyonból való volt ; Suidas jegyzete szerencsét-

lenül összetévesztette Nearchos tragikussal, a ki N. Sándor kísére-

téhez tartozott: e miatt Deschanel (Revue des deux mondes 1817.

jun. í.) még a legcsodálatosabb meséket mondja róla. Suidas azt

jegyzi meg, hogy hozta be a tragédiába a pedagógusokat s a

rabszolgák kínvallatását, így tehát bizonyára nem volt az, a kit

X. Sándor megölt. Világos, hogy Suidasnál a két külömböz jegy-

zék Neophron- és Nearchosról egybefolyt, s ez okozta a gallima-

thiast, amin külömben több van nála. Tehát nem ö volt az, a

ki Euripides Medea-jából azt a foldozott tragédiát készítette,

amely Deschanel örömére nem maradt ránk, s melyet Grysar is

neki tulajdonít, hanem ez a Neophron írt ugyan egy Medeát, de

még Euripides eltt, s Euripides volt az, a ki Neophron tragédiáját
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átdolgozta s alkotta azt a mestermüvet, melyet még ma is bámul-

hatunk. Elvetend tehát mindaz, amit egy másik Neophronról

mondanak, a ki Euripides Medeáján változtatott volna, úgy szintén

az a hypothesis is, hogy Euripides maga dolgozta volna át. Aesehylos

és Sophokles is írt «Medea» czínitt tragédiát, de a Korinthoshoz

fzd mythust els ízben Neophron dolgozta fel. A három töre-

dékbl, mely ránk maradt, világosan kitnik, hogy Euripides da-

rabjának (ökonómiája Xeophron darabján alapúi. Neophron volt

az, a ki a gyermekek meggyilkolását Medeának tulajdonítja; a

régibb mythusokban és feldolgozásokban a korinthusiak a gyil-

kosok s erre vezették vissza az évi engesztel áldozatot. Ha tehát

:i korinthusiak Euripidesnek öt talentumot adtak, mert müvében

e bnt róluk elhárította, akkor inkább NeophroDnak illett volna,

mert változtatta meg elször a mythust a korinthusiak elnyére.

De evvel az öt talentummal is úgy áll, mint avval a pénzzel,

amelylyel Aristophanest megvesztegették, hogy Sokratest megtá-

madja, s a többi ilyforma irodalmi pletykákkal. — Az euripidesi

átdolgozás okozta, hogy Neophron darabját elfelejtették, de ebbl

még nem kell Bernhardy-vel azt következtetni, hogy Neophron

csak egyszer tett volna egy jó fogást s ezt is elhomályosította az

euripidesi inestermü. Tudjuk, hogy Euripides Medeá-ja feltn
külömbségeket mutat többi darabjaitól : ezt rendesen annak tulaj-

donítják, hogy a darabot korán hozta színre, de valódi oka az, hogy

a Neophron darabját híven felhasználta; így azt látjuk, hogy

«Medea» prológusa, épúgy mint a sophokiesi prológusok, a cselek-

vénynyel szorosan összefügg, ami teljesen elüt a többi euripidesi

prológusoktól ; a kar szerepe és az egész compositió arra mutat,

hogy a neophroni darab volt a mintakép. Az ily kölcsönzések a

régi drámaíróknál nem voltak ritkák ; ha Sophokles Aeschylosból,

Euripides pedig Sophoklesböl kölcsönzött, azt már nem is említet-

ték, mert mindegyik mégis a saját modora szerint dolgozta fel a

már színrehozott darabot, de minthogy Euripides a kevesbbé híres

Neophrontól vett át egy darabot, az feltnt s nyoma a régi jegyzé-

kekben fenmaradt. A m ha egyszer adva volt, köztulajdonná vált.

ha találkozott ügyesebb kéz az átdolgozásra, a régi feledésbe ment

;

így Aristoteles a Medea mythusainak ezen fordulatát nagyon dicséri,

de csak Euripidesrl szól, a nélkül hogy megemlítené, hogy az

újítás tulajdonképen Neophron érdeme.

A «Medea » czímen kívül egy darabot sem ismerünk Neophron

-
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tói, ámbár 1 20-at írt. A töredékek a finom attikai társalgás nyelve-

zetét mutatják, s ebben teljesen hasonlít Euripideshez, ámbár vala-

mivel elbb élt mint ö.

3. Ion Chiosbl. Összes mködésérl, mert nagyon sok-

oldalú volt, legújabban Schöll (Uhein. Museum Üi. 14. 1.) össze-

állította mindazt, amit róla tudhatunk, s evvel Nieberding és Köpke

egy idben (18:58) megjelent dolgozatai feleslegesek, minthogy a

töredékek is Nauck-nál jobb szövegben állnak rendelkezésünkre.

Minket e helyen csak tragédiái érdekelnek, de nem lesz fölösleges

röviden egész mködésérl szólni, amely már az ókorban is fog-

lalkoztatta a magyarázókat, s amely az irodalom legkülömbözbb

ágaira kiterjeszkedett.

Ion 190 körül született, Chiost korán elhagyta s Athénbe

jött, de daczára e tartózkodásnak hazájának anyagi, szellemi és-

polgári viszonyai nagy befolyást gyakoroltak rá. Chios híres volt

boráról; Ion gyakran megénekelte e miatt, s midn Athénben

egyik versenyen gyzött, az athénieket Dionysos e kegyes ado-

mányával bségesen megvendégelte. Magától értetdik, hogy a

késbbi magyarázók iszákosnak mondották nem más okból, mert

a borról gyakran beszél (1. Alkneos, Aristophanes s még több író-

mondáját), s ha a töredékek szintén ezt mutatják, úgy csak az követ-

kezik, hogy ép e helyeket idézték örömest.— Chiosban a Homeros-

kultus nagyban virágzott : Ion szerette Homerosból meríteni tra-

gédiáinak tárgyait, s még a töredékek is sok epikus fordulatot mu-

tatnak. — Ion atyja Orthomenes gazdag aristokrata volt, s a költ

is, midn Athénbe jött, barátságos viszonyba lépett Kimonnal és

az athéni aristokr<itiával ; társalkodott Aeschylossal, de nem sze-

rette Perikiest, amit politikai meggyzdése nagyon érthetvé

tesz. Egy trilógiához hasonlította, amelynek nincs satyrdrámája

;

azaz nem szerette a folytonos méltóságot, hanem az eletet víg

oldaláról is tekintette. Egy emlékk, amely még ránk maradt,

ekkori athéni tartózkodását bizonyítja, mint Kirchhoff (Hermes V.

60.) kimutatta; ugyancsak Kirchhoff (p. 08) neki tulajdonítja az

epigrammát, amelyet az athéniek Kimon tiszteletére Eion bevétele

után a Hermes-szobrok stoajában vésettek. Az ioniai alakok, melyek

ekkori attikai feliratokban el nem fordulnak, a homerosi remini-

scentiák s Ion viszonya Kimonhoz, ezt eléggé valószínvé teszik.

Külömben mint epigrammírót késbb említik.

Mint elégikus híres volt; írt ezenkívül hymnusokat, skoliono-
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kat és plánokat. Ha hozzá veszszük még mködését mint tragikus

és mint próza-író, úgy azt látjuk, hogy Ion az irodalom terén új

jelenség, mert ekkoriban a nagy írók csak is egy téren mködtek,
annyira, hogy a drámaíró is csak vagy tragikus vagy komikus volt.

Jóval megelzte tehát a késbbi rhetorikai és philosophiai irányt,

amely oly írókat is hozott el, akik mint irokr^oa^áTaTö! voltak.

Dithyrambusait Aristophanes nem szerette, mert abba a hibába

estek, mint mind az idegen dithyrarubírók müvei, azaz : roppant

phantasia, szóbség, lágy és feloldott rhythmusok, ellentétben a

régi attikai egyszer, de nemes nyelvezettel és rhythmussal.

Megírta memoire-jait is, minthogy a legkiválóbb férfiakkal

társalkodott. E téren mint els lépett fel, aki tapasztalatait közölte.

Mint próza-író mái* azeltt a Ktí-v.c Xto«> ez. mvel hazájának

történetét az akkor ioniai logographok és mythographok mintájára

írta meg. Nevezetesebbek voltak azonban a iín'.oTjjj.íat, azaz minden-

napi élményei, válogatott beszélgetések s tapasztalatai. Nem szabad

e mvet történeti munkákkal összehasonlítani, mint némelyek

tették ; Ion nem akart pragmatikus históriát írni, mve azért

mégis a nagy athéni államférfiakról nagyon érdekes és jellemz

adatokat tartalmazott. Legjobban összehasonlítható a modern

memoire-okkal, ha szerzjük szellemes iró, akinek nagy összeköt-

tetései voltak, s a melyekbl a történetíró szintén sokat meríthet.

Egy hely Athemeosnál, a mely Sophokles ehiosi tartózkodására

vonatkozik, a hol a nagy tragikus Phrynichos egy versét egy pe-

dáns ellenében védelmezi s a lakománál a szép fiút, a ki a bort

öntötte, megcsókolta, legjobban mutatja az Ion stylusát és el-

adásának zamatját. E hely idézet, de a többi adat, melyet részint

Athenseosnál, részint Plutarchosnál találunk, cvsak homályos visz-

szaemlékezés e munkára. Mennyi irodalomtörténeti érdekességet

merítettek ebbl a mbl késbb, azt Schneidewin (Philologus

VIII. 7:52.) nagyon szépen kimutatta. — Mit jelent maga a ezím

'ErciOTjjuai, az soká vita tárgya volt ; eleintén azt hitték, hogy ezek

Ion élményei, melyeket Chiosban való tartózkodásakor tapasztaladé

ujabb idkben inkább az utazásai alatt átélt tapasztalatokra vonat-

koztatják. Hogy az s-'.^jxía szó valóban « utazás »-t jelent, s hogy

Ion müvének czíme ily értelemben veend, azt Y. Kosé (Hermes
V. 205) különös módon fedezte fel. Joannes Alexandrinus Hippo-

krates epidémiáihoz kommentárt írt, amelybl csak a latin fordí-

tás maradt ránk. Egy helyen azt olvassuk, hogy : «Hypocrates non

K
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epidemon i. e ambuláns per niunduni iuvenit hos fieri et scripsit,—
t. i. az epidemikus betegségek— , et propterhoc dicuntur epideniie.

Sieut Ionehius dicit. » E névbl, a hol a költ és hazája egybe van

írva. a kiadók Ionehius vagy Ionicus nev orvost élesztettek fel

s gazdagították a gyógyászat történetét, míg szembetn, hogy a

hely az ztziot^íol'. szót az « utazások" értelmében idézi úgy mint

Ion azt használta.

Irt még egy mvet *Tf>ia7|j/>t» czímmel, amelyben a pytha-

goreikus bölcsészeirl és az orphikus mystieismus tanairól szólt,

<le nem kell gondolnunk, hogy e bölcsészeti tanokba mélyen merült

volna : könnyed modora után ítélve, a hármas számról és annak

sok viszonyairól a természetben szellemesen csevegett.

Eletérl még annyit tudunk, hogy egyszer (87. 4. ol.) Euri-

pides és Iophon ellenében a drámai versenyen megbukott, hogy

egy-egy tragédiával és dithyrambussal gyzött, hogy abban az év-

ben, mikor Sophokles hadvezér volt, Chiosban volt s ott vele talál-

kozott, hogy Archidamas spártai királyt meglátogatta, hogy Sa-

ínosban és Korinthosban is tartózkodott. Nem valószín, hogy

mindig Chiosban élt volna, st inkább feltehet, hogy többet id-

zött Athénben s hazájába csak néha-néha rándult. Meghalt 420

köri.

Ezeket a rövid jegyzeteket elrebocsátva, nézzük, mit tudunk

tragédiáiról.

Számuk a jegyzékekben nagyon változik ; majd tízrl vagy

tizenkettrl, majd harminczról vagy negyvenrl szólnak ; a mi

annál feltnbb, mert Ion az alexandriai kánonban helyet foglalt,

s mert mveit nagyon korán magyarázták oly férfiak, mint Ari-

starchos, Didymos és Epigenes. Legvalószínbb, hogy 30 tragédiát

és tíz satyrdrámát írt. E tragédiákat Athénben egy bizonyos kör

nagyon kedvelte ; hiányzott ugyan bennök Aeschylos és Sophokles

mély gondolkozása, alkotó ereje és merészsége, de egy bizonyos

kellem volt bennök, amely az ioniai költészetet különösen jellemzi.

Azok a hibák, melyeket dithyrambusai miatt vetnek szemére, a

negélyes, kicziezomázott ós keresett stylus, a virágos nyelv, mindez

a tragédiák töredékein nem látszik meg. Nyelvezete tartalmaz

ugyan ionisniusokat, de mégis inkább Aeschyloséhoz hasonlít,

mint a késbbi tragikusokéhoz. Aeschylos iránt egyáltalán nagy

tisztelettel viseltetett, s amennyire jegyzékeink következtetni enge-

dik, sokat köszönt is neki, mert tanácsával mindig támogatta. is

Philnlogiai Közlöny. VUI. 1. -
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sokat merített Homerosból s az öfcschylosi trilógiái szerkezetet

mindvégig megtartotta.

Darabjaiból tizenegy czím maradt, ezek : Agamemnon* Alk-

mene, Argivok, a nagy dráma (Má-jfa opijia), Phruroi, Phoenix

vagy Kaineus, egy második Phoenix, Teukros, Eurytidai, Laértes

és a satyrdráma : Omphale.

Aífamemnon tárgya valószínleg Achilles kibékítése volt

;

mások Achilles és Agamemnon vitájára Aulisban, Iphigenia felál-

dozása eltt, vonatkoztatják. Akármelyik volt tárgya, a czím azt

mutatja, hogy a költ jelentékeny változást tett a mythuson, a

mely a Kypriákból van véve. — Alkmene Köpke szerint Alkmene

és unokáinak boszújáról szólt, melyet Eurystheuson állottak, s

amelyben az athéniek ket segítették. Tehát ugyanaz a tárgy,

amelyet Aeschylos és Euripides a Heraklidákban dolgozott fel. —
Semmit sem mondhatunk az Argivok-röl; Aeschylos hasonczímü

darabja az Epigonok trilógiájában fordul el. Telephos Argosban

is ugyanezt a kart bírhatta. — A legkülönösebb czim a görög

tragédiában a .\la7a fya;j.a. Mit jelenthetett ez '? Maga Ion nevezte

így darabját, vagy a késbbi magyarázók adták neki e nevet?

Annyi tény, hogy nem hasonlít egy tragédia czíméhez, melyet valaha

adtak. Tán egybe nem függ jelenetekben, melyek sok látványos-

ságot nyújtottak, s a melyet nagy színi apparátussal adtak, egy

mythust vagy annak részleteit tartalmazta. Tán egészen külön-

álló mfajt alkotott, amely nem is volt a színház számára írva.

Minthogy töredék nincs, tehát csak sejthetünk ; biztosat errl nem
mondhatunk. — Phrnroi, vagyis az «()rök» némileg biztosabban

határozható meg. A trójai rök értendk, kik Odysseust, aki koldus-

ruhában Trójába lopódzott, hogy a Palládiumot elvigye és a várost

kikémlelje, elfogták s a királyi palotába vezetik. Oda jön Heléna

is, aki Odysseust megismeri, de nem árulja el. A nevezetes sort

:

S177/ ;Jiv, i'/aípst oá, JsoÓASTaí 75 jjlTjV Heléna mondotta, de nem
mint Welcker (Griech. Tragödien III. 049.) véli férjéhez, hanem
Hekabérl, akinek Heléna szintén közli a titkot, de a ki nagy fáj-

dalmai daczára nem árulja el Odysseust, aki ékesszólásával mindent

kivisz. A némán ül Hekabét sokan összehasonlították az aschy-

losi Niobe-vel s ebben is a nagy mester befolyását Ionra akarták

feltüntetni. Azok, akik Nieberding-gel a Priamost kísér röket vélik

a darabban feltalálni, szintén Helénának tulajdonítják a sort, aki

az öreg Priamoshoz intézte volna, midn ez Achilles sátrában
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Hektor testét kéri s a riagy hös némán ül, s nem felel. De ez lehe-

tetlen. Soha egy tragédiában Heléna nem kísérhette Priamost

Achilles sátrába. S evvel, mint késbb látni fogjuk, az egyik ioni

trilógia szerkesztése a fennmaradt czímekkel elesik. — Phoenix

ragy Kainens és a második Phoenix valószínleg egy és ugyanazon

darab, melyet a költ késbb csak átdolgozott. Phoenixrl

két drámai mesét ismerünk : Sophoklesnél hozza Neoptolemost

a görög táborba, Euripidesnél pedig atyja megvakítja, mert mos-

tohája elárulta. A lapitha Kaineussal egy darabban sohasem for-

dult el. Mindkett részt vett a kalydoniai vadászaton, amiért

némelyek e darabot satjTdrániának tekintik, de a töredékek ellene

szólnak. A ketts czím tán arra mutat, hogy Phoenix, miután vakká

lett, Chiron- vagy Asklepiostól visszanyeri szeme fényét és így új

életre ébred, épúgy mint Kaineus, a kit Poseidon új életre ébreszt.

Tehát nem két személyrl van szó, ami tragódiaezímeknél nem
fordul el, hanem a másik czím czélzás a darab meséjére. — Teu-

kros tán nem tartalmazta ugyanazt a mondát, melyet Aeschylos n

Salamisi nk-ben vagy Sophokles feldolgozott. Aristotelesbl egy

Teukros-t Trója eltt is ismerünk, de nem bizonyos, hogy ez Ion

darabjára vonatkozik-e. Mikor Ajas tetemét megtalálták s még
nem tudták, hogy öngyilkos volt, Odysseus Teukrost vádolja, hogy

mostoha fivérét megölte. Teukrosnak, a ki anyai részrl trójai volt,

a görög táborban sok ellensége volt, ezt a sophoklesi Ajasból is

láthatjuk. Védelmeznie kell tehát magát a vád ellen, s azt mondja

:

Te, Odysseus, nem ölted meg Ajast, hogy ölhettem volna meg én,

Teukros? Ha anyám trójai is, atyánk kettnket a trójaiak ellen

küldött : nem árultam el a trójaiaknak a görög kémeket, annál

kevésbbé öltem meg bátyámat. — Erre felmentették. Teukros tehát

ellentétét képezi Palamedes^nek. A római rhetorok iskoláikban

ép az ellenkez thémát adták fel gyakorlatúi tanítványaiknak.

Odysseus megtalálja Ajas hulláját, kivonja belle a kardot, s ekkor

érkezik Teukros, aki Odysseust a gyilkosságról vádolja, mert leg-

nagyobb ellensége volt. Mikép védekezik Odysseus ? — Eurytidai

tárgya, mint a czím mutatja, Oechalia elfoglalását Herakles által

tárgyalta, s Eurytos és fiainak halálával végzdött ; Laertes pedig

Odysseus visszatértét, a kérk megbüntetését s Eupeithes és társai-

nak boszúját, kik Laértes házát ostromolják, foglalta magában.

Leggyakrabban idézik Omphale-t, a mely satyrdráma volt. A leg-

több magyarázó azt hiszi, hogy Perikies viszonyát Aspasiához

Digitized by VjOOQIC



Í0 KONT IGNÁCZ.

állította volna el a költ. Tudjuk, hogy Periklest nein szerette, s

hogy Aspasiát «új Omphale M-nek nevezték ; de a satyrdrámában

nem szoktak egyes férfiakat gúnyolni, komédiákat pedig Ion

nem írt.

E tizenegy czíni között Köpke nyolczat kiválasztott s a

következ két tetralogiát állította össze. A trójai mondakörbl

:

Agamemnon, Argivok, Phruroi és a satydráma Phoenix : a He-

rakleis : Eurytidai, Mega dráma, Alkméne és a satyrdráma Om-
phale. Az összefüggés ez lett volna : Agamemnonban Achilles és

Agamemnon czivakodása, Achilles visszavonulása ; az Argivok-ban

talán Patroklos halála, Achilles boszúja Hektoron: Phruroi-ban

pedig Priamos kérése Achilles sátrában; a satyrdráma a kalydoniai

vadászatról szólt, amelyen Phoenix részt vett. A második trilógiá-

ban : Eurytidai Oechalia bevételét, Herakles fényes gyzelmét ; a

Mega dráma Herakles nagy tetteit és halálát; Alkmene ugyanav-

val a tartalommal mint a hasonczímü aeschylosi darab, az anya

boszúját fia szenvedéseiért és Herakles apotheosisát állította el :

Omphale pedig Herakles szolgálati idejét, a ki a királynhöz jön

:

Omphale jól fogadja, ott sokat eszik és belé szeret. Az els trilógia

tehát a trójai mondakörbl van véve, Homerosból merítve, a mi

Ionnál könnyen feltételezhet: amásodik pedig Herakles dicsíté-

sére czéloz. Mindkettben mesterének Aeschylosnak példáját tar-

totta szem eltt. A combinatió kevés valószínséggel bír.

Ion a tárgy választásában nem külömbözik a többi tragikus-

tól, de egyes czímek azt mutatják, hogy tárgyait szabadabban

fogta fel, s hogy a mythuson bizonyára változtatott.

4. Achaco8 Pythodoros ría Eretriából, az alexandriai kánon-

ban az ötödik s utolsó helyet foglalta el; Didymos magyarázta, de

a többi író alig emlékszik meg róla: a legtöbbet Athemeosból me-

nthetjük. Valamivel fiatalabb volt mint Sophokles, de öregebb

Euripidesnél : a két költ eltt halt meg, a mit onnan következtet

Urlichs, hogy Aristophanes a Békákban nem említi az élk közt.

Aristophanes külömben csak egy sort idéz belle, névleg sohasem

említi. Darabjainak száma 24 és 4-t közt változik, de ez utóbbi

szám valószínbb, minthogy nyolcz satyrdrámáról van tudomásunk,

ami már is '.\~2 darabra enged következtetni. Menedemos honfitársa

azt mondja, hogy a satyrdrámában Aeschylos után az els helyet

foglalta el. Mindenesetre kitnt e mfajban, amit a sok töredék,

melyet idéznek, s a nyolcz czím, amennyit alig egy tragikusnál
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találunk, tanúsít. Csak egyszer gyzött, ami fleg annak tudandó

be, hogy idegen volt. Ugyanezt látjuk Pratinasnál és Ionnál, kik

ámbár nagy mesterek, szintén csak egyszer gyztek. Aehaeos töre-

dékei azt mutatják, hogy nyelvezete finom, csiszolt, de nem cziczo-

mázott és virágos, mint Kayser (História eritica tragicorum grae-

corum 1^5.) hiszi. Euripidessel csak is e tekintetben hasonlítható

össze. Hogy Aehaeos ugyanazokat a tárgyakat dolgozta volna fel

mint Euripides, s hogy utánozta, az téves nézet. Amit Kayser

tu. o. 1 40) szemére vet, hogy metruma és rhythmusai a nagy tragi-

kusok szabályaitól elütnek, hogy szabadabban járt el a verslábak fel-

oldásában, hogy ritkán használt és idegen szavakat vitt be darab-

jaiba, az mind csak a satyrdrámák töredékeibl merített példákra

nézve áll, amely mfajnál azonban a nagy tragikusok is megtették

mindezt. A tragédiákra nézve e tekintetben legalább azt a mértéket

kell alkalmaznunk, melyet Euripidesnél találunk, s stílusát Athe-

iiseos nagyon méltányolja, amit külömben a töredékek is mu-

tatnak.

A fennmaradt czímek a következk; Tragédiák: Kyknos,

Philoktetes, Oedipus, Adrastos, Alphesibopa, Phrixos, Theseus,

Pirithoos, Azanes; ehhez járul mint tizedik: Erginos, amelyre nem
rég akadtak. Hirschfeld ugyanis egy feliratot, amely a pireeusi

könyvjegyzék neve alatt ismeretes, tett közzé (Archaeolog. Zei-

tung XXXI. KM).), a hol Achseosról van szó, s a melybl Urlichs

ilihein. Museum ^K 356) e czímet hozta ki. Satyrdrámák : Aethon,

Alknm*on, Heph>estos, Iris, Linos, Omphale, Mnerák, Athla és

Momos. Kyknos alatt a trójai értend. A darab menetét nem sejt-

hetjük. Urlichs (Achíei Eretriensis quae supersunt, Bonn 1834.) azt

hitte, hogy Tennest mostohája elárulta, a kit atyja Kyknos a ten-

ger hullámainak tesz ki. Ez volt tán az euripidesi Tennes tartalma,

de miért változtotta volna meg Ach*eos a czímet? Tán Kyknos

és Achilles mythüsáról volt szó. — Philoktetes egy töredéke biz-

tosan azt mutatja, hogy Philoktetes gyzelme Paris felett volt a

tragédia tárgya. Agamemnon segélyt hoz, midn Paris teteme

felett a harcz kezddik. Az egész darab menetét egy töredékbl

helyreállítani, mint Urlichs teszi, nagyon merész.

Oedipu8-hó\ csak két szó maradt, amelyekkel nem tudunk

mit csinálni ; Adrastos tán a thébai hét hs mondáját tárgyalta
;

mikor ezek elestek, Adrastos Athénbe ment, hogy Kreon segélyét

kérje. Tudjuk, hogy 417-ben az athéniek az argosiakkal szövetkez-
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tek s több e korból adott darab, így Euripides Kér ni is, az urgo-

siaknak emlékébe juttatta, hogy Athén hajdan ket is segítette. —
Alphesibaa ugyanazt a mythust tárgyalta, mint Sophokles és Euri-

pides Alkma-on-ja. Alkmaeon Alphesibí^a férje, kit sógorai meg-

öltek. Alphesiboea e miatt boszút áll rajtok, s e miatt róla van

a darab elnevezve, eltérleg Sophokles feldolgozásától. Aehaeos

darabja tehát úgy adta el a mythust, mint azt Apollodoros-,

Ovidius- és Propertiusnál találjuk. Phri*o< teljesen ismeretlen

:

Theseus Urlichs szerint Hippolytos és Phyedra mythusát tárgyalta

volna. De miért akkor Theseus czímmel? Valószínbb, hogy

Theseus és Pirithoos kalandját állította el. Welcker az Ari-

stophanesbl idézett verset : Xaíf/ có Xápof/, Xaíp J> Xápov, Xaíf/ w

Xápov, a « Pirithoos »-nak tulajdonítja, de az azóta Dindorftól közzé-

tett velenezei seholionok Aristophaneshez azt mondják, hogy e sor

Aclneos «Aethon» ez. satyrdrámájában fordult el. Azancs-b]

egy töredék maradt fenn. Azaniának nevezték Árkádiának egy

. részét ; Azania és Árkádia ugyanazt jelenti. Azan Arkas harmadik

tia, a kinek 1 7 város jutott ; Strabon az azanokat Árkádia legrégibb

lakói közé sorolja. Azan Lykosuraeben király volt, s uralma után

még soká ott ember áldozatokat hoztak. Az azanok kara tehát

ugyanazt jelenti, mint lykosuneiek, akik a fennmaradt töredékek-

ben kérik a királyt, hogy szüntesse be az emberáldozatokat. De

Xenokles írt egy Lykaont, aki ez áldozatokat behozta s még Plató

idejében is áldoztak ott embereket. A tragédia tehát Lykaon (iának

feláldoztatásáról szólt. Hogy a költk ekkor Argos mythusait is

feldolgozták, azt már imént említettük ; a politikai ok megvolt

:

s a tragikusok bizonyára a vad emberi áldozatok megszüntetését,

mint minden isteni és emberi törvény ellen valót, egyes darabok-

ban feltüntették. — Ertjinos ürehomenos királya volt, s a sok

orchomenosi mythus közt Acha-os valószínleg azt választotta,

amelyrl Pausanias (í). 17) is szól, t. i. Herakles gyzelme Erginos

felett, amely nemes leányok feláldozása után történt.

A satyrdrámákról sem tudunk sokat. A töredék ugyan több,

de itt a darab menetét sohasem lehet annyira meghatározni, mint

a tragédiákban, ahol a mythus ismeretes. Aethon Vrliehs és Müller

szerint (Philologus I. .m9.) Odysseus elnevezése, s a darabban

Odysseus az alvilágba szállt, hogy Tiresiastól jóslatot kérjen,

miután Circe embereit disznókká változtatta ; A Ikmaton* valószín-

leg az Alphesiboeát tartalmazó trilógiához csatlakozott, mert
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Alkmteont JJelphibl küldöttek Psophisba. Hephaestos teljesen

ismeretlen ; Irts tartalmát Urlichs (Jahrb. für Philologie 93. (>08.)

a Gomperz herculanunii tanulmányaiban (II. 36.) közzétett papy-

ras szöveg alapján vázolja.

Míg Sophokles Dionysos nagy adományát, a szlt és bort

dicsítette, Aeschylos pedig az isten gyzelmét Lykurgos felett, addig

Achseos e satyrdrámában a közép utat tartja s Dionysost és követit

a bor hatása alatt mutatja; Dionysos rjöngése tehát e darab

tárgya, s Héra, miután boszút állt Semele fián, kiengeszteldik.

Linos ismeretlen: Omphnle ugyanaz a tárgy mint Ionnál. Nem
akarjuk tagadni, hogy ebben úgy mint Ion satyrdrámájában, a

melyben a nagy hs egy szép n uralma alatt áll, nem volna egy

kis czélzás Perikies és Aspasia viszonyára ; de ebbl oly Ízetlen

dolgokat faragni, mint Aspasia kártékony befolyása Perikiesre s

mind az a sok mende-monda, aniint Kayser (133. s. köv.) azt teszi,

nem felel meg a mai történetírásnak. Hisz Aristophanes ötletét az

Acharnieiekben, hogy Aspasia miatt tört ki a peloponnesusi há-

ború, is feleleveníti Kayser. Marák vagy Moens Silenos nagy sze-

relmeirl szólt : Athla ismeretlen; Momos ezímben eredetileg két-

kedtek, de az említett aristophanesi scholionok ezt a czímet is

kétségen kívül helyezték.

. Agathon, a Wieland regényének hse, Athénben született

444 körül, tehát majdnem egyidejleg Aristophanessel; 413-ben

vívta ki els gyzelmét, de már 400-ban elhagyta Athént, valószí-

nleg a komikusok támadásai miatt s Pausanias barátjával Arche-

laoshoz Macedónia királyához ment, a hol Euripides is utolsó

napjait töltötte. Meghalt élte virágában 390 köri. Ez adatok

Kitschl kutatásainak eredményei, melyeket a költ élete körül tett

(Opuscula I. 411. s köv.), de mind csak valószín, mert csak egy

adat, els gyzelmének ideje, maradt ránk. — Agathon a gazdag,

de ismeretlen Tisamenos fia s Athénnek egyik legszebb és leg-

szellemesebb férfia volt. Egy második Alkibiades, meghódította a

sziveket, de úgy látszik, hogy a férfiakat jobban szerette., mint a

nket.

Viszonya Pausaniassal, a ki Macedóniába is elkísérte, elég

hírhedt volt; a klasszikus íróknál megvan nyoma s a késbbi

magyarázók és gyjtk eleget beszélnek róla. De vissza kell uta-

sítani mind azt, amit Euripideshez és Platóhoz való viszonyáról

említenek. Agathon mvészetérl, jellemérl és társalkodásáról
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két majdnem egykorú emlékben van szó : Aristophanes Thesmo-

phoriazusa? (Nk ünnepe) ez. darab els jelenetében, midn Euri-

pides hozzá fordul, hogy menjen a ngyülésbe s védje ügyét, és

Platón Symposionjában. A mi az elst illeti, a legtöbb magjarázó

elfelejtette, hogy egy attikai komikussal van dolguk ; a legjobb

szolgálatot vélték tenni Aristophanesnek, ha minden élczét és

gúnyját szószerint veszik, s Agathont Aristophanes szavaival jelle-

mezték. Mily ferde eljárásmód ! Nem látják át, hogy ebben az aristo-

phanesi vájt tükörben a vonások nagyítva és eltorzítva vannak,

hogy Aristophanes maga is nagyra becsülte a költt mint olyant,

mert a Békákban jó költnek nevezi. De külömben is, mit követ-

keztethetünk okszeren a Thesmophoriazusfie jelenetébl? Elször

ott nincs tragédiáról szó, hanem csak egy dalról, amint Agathon

éneke eléggé mutatja. Egy hymnus Apollóra, Artemisre és Letóra,

amelynél a komikus csak az, hogy «Phryg' kellemek intése szerint »

énekli, már pedig ez istenek kultusza evvel semmi kapcsolatban

nem áll. Tehát dalköltószetét és zenéjét, de nem tragédiáit támadja

meg. Amit szolgája mond, hogy most akar épen

. . Piakni le bordát színmve alá

;

S görbíti az uj vers-bókonyokat,

Egyet esztergál, másikat enyvez,

Gyárt mondatokat, csereberél szót,

Olvaszt viaszát s gyúr gömbölyvé,

Önti be, mintáz ....

s a miben némely kritikus költészetének egész lényegét látja, csak

stylusának sajátságára mutat, amelyben az akkori sophisták, kü-

lönösen Prodikos és Gorgias befolyása meglátszott, de amibl nem
következtethetünk költi képességére. Hogy rideg, mesterkélt volt,

az Aristophanes e szavaiból

:

.... télidn

Nem könny ám csavarni vers-szakot,

Hacsak ki nem jön a jó nap-melegre,

akarták következtetni. De az élez nem is rejlik ebben ; a darabot

január hóban a Lenaeákon adták, s a költ kijön a napsugárra, a

helyett hogy nyirkos lakásában maradna. Minden, s a furcsa ruhá-

zat is, a melyben megjelen mint Kyrene, mert «a drámaírónak

abba a jellembe kell magát helyeznie, amint költ, » nem elegend

ok arra, hogy Agathonról oly megvetleg beszéljenek. Eltekintve
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attól, hogy idejének legkitnbb fértiai nagyra becsülték, amit a

platói Symposion eléggé mutat, hogy Dionysos, azaz az athéni

nép, a Békákban, sajnálja, hogy elhagyta Athént, hogy egyike volt

idejének legszellemesebb embereinek, nem szabad elfelednünk,

mikép emlékszik meg róla Aristoteles. Ha csak egynapi jelenség

lett volna, a Poétika irója nem kisérné oly nagy figyelemmel költé-

szetet, , a ki csak a három nagy tragikusról s idejének egynéhány

Íróiról szól. Iont és Achseost tán ekkoriban mái- elfelejtették, de

Agathon darabjai részint a merész újítások, részint rendkívüli szép-

ségeik miatt még éltek. Aristoteles megjegyzéseit az egyes dara-

boknál látni fogjuk^ s meggyzdhetünk, hogy valódi költnek

tartotta..

Agathon a szokásos kari részletek helyett a darabbal semmi

összefüggésben nem álló dalokat írt, melyeket minden tragédiában

énekelhettek. Ha a kar már Euripidesnél is elvesztette azt a jelen-

tségét, melylyel az eltt bírt, úgy Agathon ezen intermezzoi

mégis újítás volt ; Aristoteles ezt különösen kiemeli s s[i,£íóXt(j.a-nak

nevezi ket. Ez a tragédia utolsó korszakának egyik fjellemvo-

nása, amelyet a komédia nemsokára elsajátított. Ezeknek nem volt

nagyobb jelentségök, mint nálunk a zenének az egyes felvonások

közt, ha ugyan még játszanak. — De stylusa és nyelvezete még
inkább feltnt, s ebben nagy hatást ért el. A KaXXieirr^ jelz, me-

lyet neki adtak, nem gúny, hanem dicséret. Egyesítette magában

a nagy sophisták mvészetét, amely úgy a stylusra általán, mint

annak egyes kellékeire s mvészi fordulataira volt figyelemmel.

A töredékek még mutatják ezt s a platói Symposionban Agathon

beszédének vége ezt a csillámló, de nagyhatású mesterséget híven

feltünteti. A 7cáptaa, ávTiftsra és óaoioríXsoTa s Gorgias minden tanar

Agathonban nemcsak vak utánzóra, hanem szellemes továbbfejlesz-

tre találtak (L. Blass, Attische Beredsamkeit, I. 76.). Ebben csak

kora ízlésének hódolt ; de e kicsinységek nem tették ki egész köl-

tészetét; úgy mint a talányok megfejtése és tréfás silabizálása-

egyes szavaknak sem. A komédia mindenesetre ezeket támadta meg*

de hisz a komikusnak nem a feladata a jó tulajdonságokat említeni.

Ha csak Gorgias mestersége, amely külömben még a thukydidesi

beszédeken is meglátszik, alkotta volna flényét, akkor nem
gyakorolta volna azt a nagy hatást, sem saját korára, sem a ké-

sbbire.

Mieltt darabjaira áttérnék, még egy sokat vitatott, de el nem
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-döntött kérdést kell felemlítenünk. Plató Syniposionjában(194. B),

midn Agathon els gyzelmérl beszél, ezeket mondatja Sokrates-

sel : STTiX^a^íov ;jívt* av sitjv, <o ' AYáíhov, sl íowv ry^v t^v avSpetav xaí

jj.SYaXo'foosóv^v ava^aívovto? síri tóv oxpípavta [xsiá aov 'jiroxpitcbv xaí

pXá fJ*avtO£ svavrta toioótM ftsá-ow jjiXXovtoc sTciísíís'jftai sa^toö Xófoos

aaí ooo* óttcootioov s'xjrXayévro; vf>v oÍTj&styv ?s ifooo^as^a'. Ivsxa

ifjixwv 0XÍ7WV ávi>
t
o(ó"(ov.

Az idézett hely összefüggése ez : Ers a társalkodás tárgya

;

már mind a jelenlev elmondotta véleményét, csak még Agathon

és Sokrates van hátra. Sokrates nagyon diesérleg nyilatkozik

Agathonról, de ez csak annál nyugtalanabb lesz. Azt akarod, úgy-

mond Sokrateshez, hogy zavarba jöjjek, ha ily hallgatóság eltt

ily várakozással kell majd beszélnem. Amire Sokrates az idézett

sorokkal felel : Nagyon feledékeny volnék, ha azt hinném, hogy

te most ily kevés ember jelenlétében zavarba fogsz jönni, miután

bátorságodat és fenkölt elmédet láttam, mikor a színészekkel a

színpadra léptél és oly nagy tömegnek félelem nélkül tekintettél

szemébe, midn darabodat színre hoztad. — A régibb magyarázók

s így Welcker is e szavakat egyszeren úgy értelmezték, hogy

Agathon mint sok más író, maga is színész volt s darabjában,

Amely gyzött, fellépett. 1 >e ha közelebbrl nézzük e sorokat, azt

látjuk, hogy e magyarázat lehetetlen. Eltekintve attól, hogy nincs

semmi bátorság abban, ha a színész fellép, s hogy ezt a régieknél

az álarcz miatt még kevésbbé látták, e kifejezés áva^atvsiv sttí töv

íxy.fav:'* [xsra ttí>v ÓTroxoirwv nem jelentheti azt, hogy valaki mint

színész fellép. Ezt legelször Jahn vette észre (De loco Platonis

disputatio, a bonni egyetem tanrendje eltt, 1866. II. félév): azt

hiszi, hogy nem eladásról, hanem arról a körmenetrl van szó,

-amelyben az eladás eltt az elkelbbek Dionysos szobrát a szín-

házba hozták, az orchestrába helyezték s ott áldoztak neki. E kör-

menetben vett volna részt Agathon is: -jxtjVy^ az orchestrát jelenti,

a hol a résztvevk helyet foglaltak. A magyarázat helyes, de mily

bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy ily ki-menetben részt vegyen

s akár a színpadról, akár az orchestrából nézze ? ebben nincs sem

ávoosía, sem •j.syaXo'.poo'rívY,. Teuffel (Rhein. Mus. XXII. 441.)

ezért azt mondotta, hogy ^-oxoitaí itt csak határozatlan kifejezés

s annyi mint yof/S'jtat, hogy tehát Agathon nem mint színész,

hanem mint yo^oo'.oá^xaXo: lépett fel a karral. De soha e két fo-

galmat nem zavarják össze, s nem látható be, miért mondotta
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volna Plató, hogy a színészekkel lépett fel, mikor karvezet volt.

S még ehhez sem kell nagy merészség. Azért legtöbb valószínség-

gel bír Sommerbrodt magyarázata (Khein. Museum XXIII. 535,

ismételve a «Scaeniea» (\S. J.), amely habár egy kissé modern

fogalmakból indul ki, mégis jobban oldja meg a kérdést. A fsúly

itt a bátorságra, amelyet Sokrates említ, fektetend. A legnagyobb

bátorság Agathon részérl az volt, hogy mint oly fiatal ember az

athéni közönség eltt egy tragédiával fel mert lépni, s hogy nyugton

nézte és várta a darab sikerét. Agathon tehát sem a körmenetben

nem volt, sem mint karvezet, sem mint színész nem lépett fel,

hanem mint néz volt jelen, s ekkor Sokrates valóban láthatta

bátorságát, hogy a közönség eltt várta a sikert vagy a bukást.

A szöveg pedig így magyarázandó : ávajsaívs '.v-nek itt nem az az

értelme van, hogy Agathon lépett a színpadra, hanem az darabja

s csakis ekkor magyarázható meg a : ;j.3rá rwv •íjtox.oitwv, azaz a

színészekkel, kik a darabot adták, te, Agathon, daraboddal léptél

fel a színpadon. — Grosser magyarázata (Rhein. Ilus. XXV. 431),

hogy Agathon valóban fellépett, hanem mint rendez, a ki a szín-

padon vagy a kulissák megett foglalt helyet, nevetséges. Ily ren-

dezt a régiek nem ismernek, s ha a színpad megett volt is s ott

várta a darab sikerét, ahhoz sem kell nagy bátorság. Végre Mayr-

hofer ( Villachi programm 1878.) Welcker nézetéhez tér vissza s azt

mondja, hogy mint színész lépett fel, de akkor miért ;j.2tá twv

otjx^.twv ? — Látjuk tehát, hogy a hely a sok kísérlet daczára, még
mindig homályos. Akármint legyen, darabjának színrehozatalakor

férfias bátorságot mutatott.— Tragédiáinak czímei közt ismeretesek:

Telephos, llium ostroma, Alkmaeon, Aeropc, Thyestes, Mysoi, és

Anthos (Virág), azonkívül valószínleg Achilles.

Telephos. A töredékbl látjuk, hogy Theseusról is szó volt

:

Theseus résztvétele Agathon újítására mutat. Csak Theseus fiai,

Akamas és Demophon, vesznek részt a trójai háborúban, de vala-

mint az epikusok és dramatikusok Theseust, mint Attika s kirá-

lyát, a thébai mythusban is közvetítül léptetik fel, úgy tán a

Telephos-ban is a trójai háború eltt Odysseus szerepét tulajdoní-

totta neki Agathon. Mennyire iparkodtak a tragikusok Athén mon-

dakörét, a mely a homeri eposokban alig talált helyet, kibvíteni

és darabjaik által a többi híresebb mondakörökkel kapcsolatba

hozni, az eléggé ismeretes. Agathon tehát ebben a darabban The-

seust a trójai háború eltt lépteti fel, valószínleg Argosban.
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Ilium ostroma (Iliupersis). A darabot Arístoteles említi;

egyszersmind megrója, de oly kitétellel, amely nagy elismeréssel

szól Agathonról (Wyi&w scáíreasv sv to6t<j> ;ióvcj)). Arístoteles

ugyanis azt mondja, hogy a tragédiában nem szabad több mythust

színrehozni, hanem hogy a cselekvény egysége csorbát ne szen-

vedjen, mindig csak a mythus egy részét. Ez ellen vétett Agathon

ebben a darabban, amely valószínleg Trója ostromlásának niythu-

sából több episodot vett fel, s az egyes részeket csak laza össze-

függésben állította el. Ez egy darabban nem tetszhetett. Más, ha

egy ily mythuscsoportot egy trilógiában állítanak el, mint

Aeschylos tette a kis-Iliassal és az Iliupersissel. Tehát Agathon

egy másik újítását láthatjuk ebben, amely a közönségnek egy da-

rabban rokat akart nyújtani. Mint a színházigazgató Faustban a

költnek mondja

:

Besonders aber lasst genug geschehn !

Die Masse könnt ilir nur durch Masse zwingen.

Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.

Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen

;

Und jeder geht zufrieden aus dem Haus,

úgy tán Agathon is ez újítással, amely a tragédia végs szakában

nagyon gyakori volt, a tömegnek akart hódolni, de a jobbak tet-

szését ez irányban nem vívhatta ki.

Alkmaeon és Aerope valószínleg nem tértek el a mythus

rendes feldolgozásától ; többet nem tudunk róluk. Thyestes nem
tárgyalta a rendes mythust. Pronax leányáról és kérirl volt szó.

Pronax, Adrastos fivére, Nemea királya volt, mert egy monda a

Nemeák alapítását neki tulajdonítja. Leánya Amphithea volt.

Lehet, hogy kérinek sorsa az volt, mint Thyestes fiaié, s hogy

Agathon ezeket egy elttünk ismeretlen mythussal kapcsolatba

hozta.

A Mysiaialc'Tl csak annyit tudunk, hogy ebben a darabban

használta elször a költ a chromatikus zenét, amely phrygiai

dallamaival összefüggésben a tragédiába egy új zenét vitt be.

Anthos, a virág. Tán Agathon legnagyobb újítása, amelyrl

Arístoteles megemlékszik. Egy tragédia, amely nem merítette tár-

gyát sem a mythusból, sem a történetbl, hanem költött szemé-

lyekhez egy költött eseményt fzött. Ez legjobban mutatja, mint

iparkodott Agathon az érdeket minden módon felkölteni a tragédia
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iránt. Minthogy a ínythusok — ismeretesek ugy mint ismeretlenek

— a roppant sok feldolgozás által már ki voltak merítve, költött

mesékhez kellett fordulni. Külömben csak errl az egy példáról

van tudomásunk; követték-e ebben késbb Agathon t, vagy sem,

az nem biztos, de valószínbb, hogy nem, mert ezentúl nem hal-

lunk errl semmit. S hogy ö volt az els, aki ezt tette, azt Aristo-

teles bizonyítja. A történeti drámák nem esnek ebbe az osztályba,

s nem tudom, miért veti Kayser Schlegel szemére, a ki Felolva-

sásaiban azt mondja, hogy Agathon az els, a ki ezt tette, hogy

hibázott, mert, úgymond, (102.1.), márPhrynichos- és Aesehylosnál

is találjuk ezt. De sem Miletos elfoglalása, sem a Perzsák nem so-

rozhatok ide, mert más a történeti dráma, más a teljesen költött.

Welcker a czímben tulajdonnevet akar látni : nálunk is van Virág,

volt egy híres is, de úgy hiszem Agathonnál nem gondolhatunk

egy személyre, ha költöttre is, hanem a ezím valóban a köznevet

jelenti, amely a darab meséjébl van véve. Az újítás elég merész

volt, s tetszett is : mert az ily rögtöni és meglep szakításnak a

traditióval mindig megvan a maga hatása.

Még egy czím valószín, az Achilles, amelyet szintén Aristo-

telesbl ismerünk. A jellemekrl szólván, azt mondja, hogy a köl-

tnek, mint a festnek a jellemzt, s nem a mellékest kell feltün-

tetnie ; például hozza fel Agathon és Höméros Achillesét, mint a

szilárd, ers jellem mintaképét. E két név összeállítása már eléggé

mutatja, hogy Agathon nemcsak nies jellemeket, hanem olyanokat

mint Homeros Achillesében látunk, is elállíthatott. A tárgy való-

színleg az Iliasból volt véve, mint Aristarehos Achillese s az

Agamemnonnal való vitát tárgyalta, amelyben a költ leginkább

feltüntethette hsének makacs ellenállását.

I Folytatjuk.!

]>r. Kont Ignác z.

Catullus 75.

Hogy szívem más lett, azt, Lesbia, vétked okozta :

Most kötelékéiben tönkre epeszti magát.

Már se szeretni nem ért, bár a legjobbra javulnál,

Már gylölni sem ért, bár hogy elaljasodol.

P. T. E.
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A TÁJSZÓ MIVOLTA.

I.

Nyelvünk milyen kategóriájú szavait nevezzük tájszóknak?

E kérdésre nem felelhetünk me> mindjárt. Elébb ismernünk kell

a felfogásokat, melyekkel, a tájszó mivolta meghatározására nézve,

nyelvtudományunk irodalmában találkozunk. Ezeket sorra fel-

idézve és sorra megitélgetve felelhetünk a feltett kérdésre. És úgy

leszünk, hogy az ismert értelmezések közül, — melyek felada-

tunkra vonatkoznak — egyiket se fogadhatjuk el. Magunknak

kell, saját felfogással meghatározni, hogy nyelvünk mely szavait

nevezhetjük tájszóknak. Érthet azért, hogy mieltt ezt tennk,

kötelességünk leszámolni elébb az eddigi ide tartozó felfogások-

kal ; tanácsosabb elébb kimutatni ezek helytelenségét — nehogy

úgy tnjék fel eljárásunk, mintha saját felfogásunk minden áron

való megtartásáért hadakoznánk az eddigi felfogások ellen. —
Sorra foglalva a mások felfogásait, kimutatva azok helytelenségét,

így, mintegy erszakolva mutassuk meg hogy mikép fogjuk fel mi

a kérdésben lev dolgot. Említenem se kellene, hogy csakugyan

szükséges már, hogy a tájszóval, mint nyelvtudománybeli mszó-
val tisztában legyünk, hogy tudjuk, alaposan meghatározzuk a táj -

szó mivoltát.

«A vidéki szavak — mondja gróf Teleki József (v. ö. Jutalom

/deletek. I. 'M.) — kétféle eredetitek : 1 . azok, mellyek az egész

nemzettel közösek voltak s késbb vesztek ki egyes vidékekrl.

És ezek az elavult szavak ; Iá. azok, mellyek sose voltak közösek *

csak egy-egy vidék szüleményei.*

S melyek valók az elbbiekhez? «A régi írásokban elfor-

dultak és azok is, mellyeknek eredetét meg nem fejthetjük és így

vagy eredeti gyökerek vagy pedig eredeti gyökerekbl szárma-

zottak.*

A Magyar tájszótár Élbeszédében irja Döbrentei : «hogy

e gyjteménybl 8 folytatásából tetszendik majd ki, mellyik való-

sággal csak (!) tájszó, mert még most némelly annak vétetik ez rag a

ama vidéken, holott másutt is és több helyen is megvan, vagy éppen

közös. »

Toldy ugyancsak a Magyar tájszótárban — annak Utóiratá-

ban — számot adva a szótár tartalmáról — ezeket mondja: «e
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gyjteményben nem csak olly szaruk vétettek fel, mellyek kirekesz-

toleg bizonyos nagyobb kisebb vidékein a
9

hazának divatosak, hanem
I. Országos szavak is, a menynyiben azok egyes tájakon, a köz;

divattól eltér, hol szélesb, hol szkebb, st egészen új értelemben

is használtatnak, 8 úgy ezen értelmekben véve egyszersmind valósá-

gos tájszavak is ; péld. kar, hambár értelemben ; megye, plébánia ;

nád, forrasztott vas; nádra, gyomorgörcs; özvegyke, madár neme ;

patkány vakondok értelemben stb. 2. Országosan ismert szavak

különös összetételei, mellyek csak b zonyos vidékeken, s ott is saját

új értelemben divatosak ;
péld. kerékróna, kerékvágás ; villatenyérr

villányi széna v. szalma; stb. M. Puszta formabeli változatai vala-

melly országos szónak, millyenek néha romlott (?) kiejtésnek is

tartatnak, péld./<p/w££A-, fénylik ;fergetyn, forgatyú ; viher, vihederr

vihar ; furu, fúró ; giberedik, göbörödik; huá, hova ; írem, üröm;

okítani, óhajtani; poronyó, parhanyú; stb. — 4. Rövid szólásokr

mellyek egy vagy más vidék tulajdonai, s mikben az értelem az

egyes szavakból ki nem vehet; péld. Kivenni a kés sorját, jól ki-

köszörülni. 5, Tájszokasft grammá ticai formák, péld. üttem, snttem r

ütöttem, sütöttem ; tevett, rivett, tett, vitt ; szu-rtte, szuvas ; adjasza r

fogjasza ; stb. ii. Idegen eredet szavak, ha eredeti s köz divat ff

érUlmöktol itt ragy ott eltávoznak, péld. karafina, kkorsó érte-

lemben.*

A szorgalmas tájszó-gyjt Horváth Zsigmond azt állítja

a tájszóról, hogy az: « holmi dolognak csupán egyes vármegyékben . . ^

szokásozott, ellenben az ország nagyobb részétl ki'dónözö elnevezésé-

ben állana* (v. ö. Tud. Gyiijt. 1839. XII. kötet).

A Magyar Nyelv Szótára szerint pedig a tájszók «csak bizo-

nyos tájakon divatoznak s a derék nyelvben szokatlanok.* Es fel-

osztja a tájszókat öt fajtára: «és pedig 1. melyek tudtunkra bizo-

nyos tájnak saját képezményei,» — felhozva példákúl a székely

alabort, a duna-melléki alattságot, a gömörmegyei en/etyüt. «:>.

Aemely tájakon a nemi (genericum) szókat a fajiaktól (specificumy

szabatosabban megkülönböztetik s e végre saját szókkal élnek, pl.

a tövis vagy tüvis a köznyelven jelent tféle hegyes szúrói kinö-

vésü terményt, cserjét : tövisbokor ; különösen annak bököcséjét is :

tüvis ment a lábába; holott a tüvis eredetileg melléknév (?) =tüs r

tüves (?) t. i. növénynem, melynek második érteményét szaba-

tosabban adja a balaton-melléki akicz vagy ákczi» stb. stb. «:i.

Néha a tájnyelv más-más gyökbl képezi saját szavait, pl. a közösei >1>

Digitized by VjOOQIC



*H T1U MÉSZÁHOS ISTVÁN.

divatú töpört v. töpörtyti, töpik, töpörödik igéktl vette nevét, —
ellenben a szkebb divatú pörcz egy gyökrl származik a pörgi,

porzsol, pörnye szókkal" stb. «4. Néha valamely szk zugban rejl

tájszó világot vet oly közös szóra, melyrl azt véljük, hogy csupán

<sak valamely idegen rokon nyelvbl fejthetni meg, fi. iker, gemijii,

azaz ketts, rokona a kettt jelent török iki, melyrl eddig azt

tartottuk, hogy nyelvünkben nincsen családtársa, holott van, és

pedig olyan, mely az iker jelentését kézzel foghatólag felvilágo-

sítja, t. i. az iker, régiesen hangváltozással ükör, ilker ; úgy de h

vasvármegyei rségben él a népnyelven iiklii v. üklely, mely jelent-

két ág által képzett közt, pl. szekérrúd üklüje, mely a tengely alatt

kétfelé ágazik, ágas üklüje mely az ágas végén V alakban ketté

válik, tehát elemezve = ükl, az elavult ükük (geminatur) igétl.

-"). Némely szók és kivált ragok eredeti alakjukat a tájnyelvben' tart-

ják meg, míg a derék nyelvben elváltoztatják., pl. a vei, nál a

palóezos nyelvjárásokban nem alkalmazkodnak a hangrendhez,

mint kapável, villa vei, nappd, herezegnál, p ü spóknál'.. . Ellenben

<i tájejtés a szókat gyakran kivetkzteti eredeti alakjaikból s valóban

elrontja (?) illetleg elkoptatja, pl. a hbiilyg = hóbolygó, küttyü

vászon = kittel (v. ketti) vászon, kivált a ragokban és képzk-

ben pl. magávó, hatómas, = magával, hatalmas.

*Tájszó az, a melynek köz - v. másvidéki nyelven, egészen

más szó a synonimája. Pl. «/??n» = padlás ürege v. röviden padlás ;

-aztán « üstöllést »= tüstént. A mely szó pedig csak kiejtésben külön-

bözik a másutt szokottól, az tájejtés lehet, de tájszónak nem mond-

hatni. » (Brassai S., A nyelvújítás és Ballagi 29. 1.)

A tájszó mivolta, tudtommal, ennyiféle felfogással, körülírás-

sal és magyarázattal van értelmezve nyelvtudományunk irodal-

mában. De erre nézve még több adat is áll rendelkezésünkre, ha

nem értelmezés (definitio) vagy körülírás formájában is. Mert

abból, hogy Döbrentei a Eégi M. Nyelvemlékek IV-dik kötetének

els osztályában, az általa kiadott Gori codexben lev « elévült,

j'elötl, vagy tájszava ka -hói szedett ki sorolvanyt, abbeli felfogá-

sára következtethetünk, hogy szigorúan különválasztja az el-

avult szavakat a táj szóktól, hogy szerinte a régi nyelvemlékekben

lev olyan szó, mely ismeretlen a mai irodalmi nyelvben, de él

nyelvjárásban, nem elavult szó, hanem tájszó ; nemcsak, de mert

a felötl után «,» írt, azt is levonhatjuk következményi, hogy a

felötl szókon az irodalmi nyelv régies vagy tájias ejtésü szavait.
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tájszókon pedig csupán csak a nyelvjárásokban használt szókat

értette. Nem fogtam volna rá Döbrenteire ezen a kétséges alapon,

hogy csakugyan így értelmezi az elavult szót, meg a tájszót, ha

üntebb idézett soraiban tisztán megírta volna a tájszónak felfo-

gása szerint való mivoltát. Mert azokból is saját magunk magya-

rázásaival kell, ide tartozó felfogását meghatározni ; de meg, mert

feltehetjük, hogy 18:>5-tl, mikor a Magyar tájszótár Élbeszédét

irta, 1846-ig, mikor d Gori codexet kiadta, változott a táj szó

mivoltára vonatkozó gondolata — megengedhetnek tartom, ha

mind a két — egymással ellentétes véleményét felidézem. Azután

abból, hogy Krizának a Vadrózsákban megjelent székely tájszótárá-

ban nem csak olyan szókat találunk, melyek csakis a székely

nyelvjárásokban használatosak, hanem székelyes kiejtés irodalmi

szókat is — egy jelentéssel, mint ócsil = olcsó, oszitt = uszit,

pöUetri = perleni, támpolom — templom, ma = mar, nima =
néma, ragya = rongya, töngör = tenger btb ; mert az irodalmi

nyelvben is honos, de a székelyek által más (tágított vagy szorí-

tott) jelentéssel használt szókat is « tájszótártban közölte: nyil-

vánvaló, hogy a székelyes kiejtés és jelentés irodalmi szókat

is tájszóknak tartotta. És végül abból, hogy a Nyelvr « tájszó »-

rovatában— melyben tehát egy categóriájú szóknak van helyük—
a cserjés, ihas, csümiilygetni, dselébii, lebelégni — a bocsara — va-

csora, csire — cs, ti'i = ti, széjös = széles, firt82 = frész,

ohsó = orsó stb. — öreg = nagy, rogyás = rozsdás, szelíd = ne-

mes, csikar = karmol, élelem= fzelék stb. együtt vannak : követ-

keztethetjük, hogy a Nyelvr is nem csak a kizárólag nyelvjárá-

sokban használt szókat nevezi tájszóknak, hanem tájszó névvel

illet minden irodalmi szót is — nyelvjárási kiejtésében és jelen-

tésében.

(Vége követk.i

Ti'ri Mészáros István.

Asklepiadestl.
Anth. Pal. V. 210.

Gallyat tört Didymé s vele eugem is. Ily szépséget

Látva, miként a viasz tzben, ugy olvadok én.

Az hogy barna, se baj ! hisz a szén is az ; ámde ba meggyúl,

Rózsaparázszsá lesz s önti azonnal a fényt. P. T. E.

Philoleffiti Köilény. VIII. 1.
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34 wlislocki henrjk.

AZ ERDÉLYI CZIGÁNT NÉPDALKÖLÍTÉSZET

ISMERETÉHEZ.

Aligha vau még Európában a népdal-költészetre nézve oly termé-

keny talaj mint Erdély, hol több rendbeli, úgy származásra, mint

szokásra nézve egymástól különböz nemzetek honolnak, s valóban

Erdély népeire ez irányban is reáillik az, mit egy híres népphysiologus

és festhetikus mondott, hogy itt úgyszólván keleti és uyugoti míveltség

kezet nyújtanak egymásnak. Erdély lakóinak népköltési termékei a

világirodalom történelmére nézve fölötte érdekesek és a maguk nemében

a világirodalom összes idevágó termékeivel verseuyeznek.

Az erdélyi népköltészet annyival is értékesebb, mivel két egymás-

tól független irányt találunk benne; az egyik: a ragaszkodás a régihez,

hagyományozotthoz úgy erkölcsben, mint szokásban, mely ép a dalban

is kifejezést nyer ; a másik irány az új fogalmak felvétele a költészetbe

és azoknak rendkívüli finom érzéssel a nép eszmeköréhez való alkal-

mazása ; az egyik sötét mozdulatlan tó, melynek tükrét szél fs vihar

ritkán korbácsolja fel, de ilyenkor óriási hullámokat vet ; a másik vigan

odább haladó tiszta folyó, mely a környéket változataival együtt szépen

visszatükrözi.

Hogy elbbi állításuuk iga/, voltára némi bizonyítékkal szolgál-

junk, csak az erdélyi czigányok népdalaira kell hogy utaljunk. Míg-

Európa többi tartományaiban a czigányok közt a népdal ugyancsak

gyéren és ritkán terem, miért is a legújabb idkig czigány népköltészet

létezését határozottan tagadták a leghíresebb nyelvészek és irodalom-

történészek ; addig hazánkban a czigány népdal nemcsak hogy dúsan

tenyész, hanem egyszersmind oly illatos virágokat is hajt, melyek az

irodalom- és miveltségtörténetíróra, valamint a nyelvészre nézve meg-

becsülhetetlenek. Érdekkel bír mindaz, mi a czigány népre vonatkozik,

de kétszeres érdekkel birnak a népdalok, melyek — hogy egy híres

nyelvész és irodalomtörténetíró szavaival éljek M — néppsychologiai

szempontból soha eléggé meg nem becsülhetek. S valóban igaza van »i

híres nyelvész- és irodalomtörténésznek.

l
) Pott V. A. hozzám intézett egyik levelében úgy nyilatkozott az

általain kiadott czigány népdalokról ( Haidebiüten, Volkslieder der transil-

vanischen Zigeuner, verdeutscht von H. Wlislocki : Lipcse, Friedrich 1881 ).

Pott már 1846-ban egy czigány grammatikát is tett közre, melyet ihnatko

hazánkfia 1877-ben úgyszólván szórói-szóra kiírva saját mve gyanánt

kiadott.
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Á czigány népdalok és népmesék persze nemcsak az aísthetikust

és irodalomtörténészt, hanem egyszersmind az ethnologust is érdekel-

hetik, mert vannak a czigány népköltészetnek oly termékei, melyek

valószínleg még a czigány népnek Indiából való kivándorlása eltt

születtek. PL egyik ily régi ballada megalakulása még abba az idbe
esik, mikor a czigány nép a Ganges partján tanyázott, mert eme balla-

dában említés történik a t szent folyamról » (soman len), mely nem
egyéb, mint az indusoknak máig is szent folyója, a Ganges. 1

)

Nem is oly könny a czigányok népdalait feljegyezni, mert e nép

szerfelett szemérmes, tartózkodó és zavart észjárású, Gyakran oly

szavakat, verssorokat mondanak, melyek egészen értelmetlenek, és ha

a gyjt feljegyz felvilágosítást kérve, közbeszól, végkép megzavarod-

nak. Szóval a czigány-népdalok gyjtése, feljegyzése sok fáradságba, s

ínég több türelembe kerül.

De ezen dalok jótékony hatást gyakorolnak mindazokra, kik

•gózerej» korunkban a természetes, egyszer érzés iránt még el nem
fásultak.

Mai nap a költészetben minden egyszer, természetes érzéstl

könnyen elszoknánk, ha ezt a természeti állapotban óló népek naiv

költészetében meg nem találnók, melyeknél a papir és a tenta nélkülöz-

heti, gyakran teljességgel ismeretlen czikkek és mely népek komplikált

kultúránk keretébe még be nem léptek ; — mert a növeked kultúrá-

val a valódi, természetei érzés mindinkább háttérbe szorul, mindin-

kább fogy.

Csak az, ki a sátoros czigányok közt számtalanszor és különböz

alkalommal megfordult, csak az tudja tulajdonaikat, sajátságos szoká-

saikat felfogni, méltatni és szeretni. «A rongyos ruha alatt nagy kincs

rejlik.* A kinek alkalma volt valaha holdfényes éjszakán serdk árnyá-

ban vagy végtelen sikon ama titokszeru, mélabús czigány-népdalokat,

hallani, az soha sem fogja feledni ama rongyos alakokat, kik a pattogó

tz körül ültek ; az soha sem fogja feledni dalaikat, fleg azt az egyet,

melyet majdnem minden alkalommal énekelnek a sátoros czigányok

:

<lule mire dai merdvus, *| Sirban nyugszik régen az én édes anyám

Mire vodyi the nierdyas, Kihagyott a rózsám, hteleu lett hozzám :

Hilatar niso kamar Szeretnék én azért e világtól válni,

Féder avlas, the merav

!

Anyámhoz a sírba le szeretnék szállni.

M Lásd ily czim értekezésemet: Eine Hildehrands- Haliadé der

tranKÍlvaDÍ8chen Zigeuner ; Lipcse, Friedrich 1S<S0.

*» C = cs, r = eh. j = ds, sh = s, s = pz.
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És nemcsak a szép melódiát ; nemcsak a nyelv zenéjét, hanem a
valóban költi tartalmat, a mély érzést, mindezt a czigány népköltészet

elszórt, tlünk számba sem vett gyöngyei közt is megtaláljuk, ámbár a
felsorolt szépségekkel néha a kifejezés nehézkessége, a verselés tökélet-

lensége párodul, a mint az magyar népdalainkban is megesik. Fkép
klasszikus nyugalom jellemzi a czigány népköltészetet, mely az indu-

sokéval való rokonságát bizonyítja; az indus népköltészet felett is leng

ama titkos, méltóságteljes nyugalom, mely termékeit oly szépen

jellemzi.

Magyarország, fleg Erdély azon föld, melyet a czigáuy nép-

költészet klasszikus földjének nevezhetni. E dalok akármely nép-

költészet termékeivel vetélkedhetnek. De a ki az « irodalomtörténet

tanárának pápaszemével » kezdi vizsgálni ezen gyönyör dalokat: az

természetesen soha sem fogja az ily költészet becsét helyesen mél-

tányolni.

Illatos, pirosló vadrózsák czigányaink népdalai, melyeknek párját

a modern poézis rekedt levegj üvegházaiban nem találjuk. E költé-

szet terméke, édes szülöttje egy a természet ölén közvetlen él naiv nép

egyszer, szinte érzéseinek.

Valóban jól esik a mai kor emberének, ki a modern társadalom

örökös létért való harczában kifáradt, kinek lelkét korunk zrzavaros,

szenvedélyektl áthatott költészete a valódi költészet enyhet adó nyu-

galmával nem tudja enyhíteni : e szelid, naiv és közvetlen költiséget

lehell dalocskákat olvasni. Nincs ezekben a beteges, mesterkélt érzé-

seknek, szenvelgett fájdalomnak és túlhajtott, eget ostromló eszméknek

nyoma sem. A dalok szerzit — a konvenczionalizmussal legkevesebbet

törd nép fiait, — nem bántotta századunk nagy betegsége, a pesszi-

mista viiágnézlet, a világfájdalom, a rideg embergylölet ; hiszen az

fejk felett azok a ragályos eszmeáramlatok , melyek századunk

kedélyvilágát tönkre tették, melyek egy nemzedék lelkét megmérgezték,

nyom nélkül vonultak el.

Megvédte ket ettl az a körülmény, hogy ók a társadalmon kívül

állnak, s amolyan éldi lények az európai társadalom testén.

Találunk a czigány nép-költészet termékei közt nem egyet, mely

tartalmilag is megegyezik más népek költészetének termékeivel.

Ki nem ismeri pl. a következ magyar néprománczot

:

A leányok egymás közt "Haj anyám, jó anyáin

:

lleszélik, hogy sok a szösz. Nem az az én nyavalyám

Haj anyám ! . . . a fonás

:

— Csizmát veszek szülöttem í

l&ajos a várakozás. Csak ne sírjál elttem! —
— Szoknyát veszek szülöttem ! «Haj anyám, jó anyám :

Csak ne sírjál elttem! — Nem az az én nyavalyám!*

Digitized by VjOOQIC



OZIGANTT NEPDALKOI/rEtiiíKT. 37

— Ládát veszek szülöttem

!

Csak ne sirjál elttem !
—

• Haj anyám, jó aDyám

:

Nem az az én nyavalyám ! »

— Legényt hivk szülöttem !

Csak ne sirjál elttem !
—

«Haj anyám, jó anyám:

Találgatod nyavalyám !

»

— Férjhez adlak szülöttem !

Csak ne sirjál elttem !
—

• Haj anyáin, jó anyám,

Kitaláltad nyavalyám !

»

A fennebbi magyar népdal, mely számos változatban ismeretes,

tartalmilag és formailag is rokon a következ erdélyi czigány népdallal :

1. «Na rove mire gulé ca

Na rove mire luludya:

J'andro fo os, j'andro gav,

Yek pántlika tnt" cinav,

Cinav tute mire ca.

2. «But pántlika na kamav
Na kamav me gule da

;

But* averes budeder,

('ina avres budeder

Mange mire gule da!»

:\. — Na rove m're gule ca.

Na rove in re luludya

;

Candro forog, j'andro gar,

Yeke cisma tut cinav,

Cinav tute mire caí»

4. -Yeke cisme na kamav,

Na kamav megula da;

But' averes budeder,

Chift avres budeder

Mange mire gule <la !

»

5.
*— Na rove m're gule ca.

Na rove m're luludya

;

J'andro foros, j'andro gav,

Yek balevas tut cinav

;

Cinav tute mire ca ;
—

H. «Yek balevas na kamav,

Na kamav me gule da

:

But'averes budeder,

Cína avres budeder

Mange mire gule da!»

7. — Na rove m're gule ca

Na rove mire luludya:

J'andro foros, j'andro gav.

Yek pirano tut cinav

Cinav tute mire ca! —
Kido cina gule da

Yek pirano tu cina.»

— Ne sirj édes lányom,

Ne sirj gyöngyvirágom,

A vásárra megyek,

Szép pántlikát veszek

Neked édes lányom. —
«Yan már szép pántlikám

Nekem édes anyám,

Más valamit adjon,

Más valamit vegyen

l>rága anyám nekem.

»

— Xe sirj édes lányom

Ne sirj gyöngyvirágom,

A vásárra megyek,

Viros csizmát veszek

Neked édes lányom. —
«Van már piros csizmám

Nekem édes anyám ;

Más valamit adjon.

Más valamit vegyen,

Édes anyám nekem. •»

— Ne sirj édes lányom.

Ne sirj gyöngyvirágom,

A vásárra megyek,

Jó szalonnát veszek

Neked édes lányom.

»

nVan mái' jó szalonnám.

Nekem édes anyám,

Más valamit adjon,

Más valamit vegyen,

Kdes anyám nekem.

»

— Ne sirj édes lányom.

Ne sirj gyöngyvirágom,

A vásárra megyek.

Szép szerett veszek,

Neked édes lányom. —
• Csak azt, csak azt vegyen.

Szép szeretöt nekem!*
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Ugyanezen magyar románcznak, melynek tárgyát a czigány nép-

költészetben megtaláljuk, rokonára akadunk a románban is nemcsak

tartalmi, hanem formai hasonlósággal is, ha a formát általánosabb

értelemben veszszük :

Stanka

:

Statika

:

Édes néném, beteg vagyok; Nem az, nem az kell óii nekem.

Fáj a szívem, majd meghalok. Nem is azért fáj a szívem.

Einka

:

Ilinka :

Tudom, hogy mért fáj a szived

:

Atyád Titán fáj a szived.

Egy kis testvér az kell neked. Nem jó atya kéne neked?

Stanka

:

Stanka

:

Nem az, nem az kell énnekem, Nem az, nem az kell én nekem.

Nem is azért táj a szivein. Nem is azért fáj a szivem.

Ilinka

:

Ilinka :

Sógorasszony kéne, húgom. Tudom miért fáj a szived,

Azért fáj a szived, tudom

!

Egy kis gyermek kéne neked.

Stanka

:

Azért, azért fáj a szivem,

Jó néném, de férjem nincsen! 1
!

A közölt magyar néprománcz rokonságát egy olasz és egy izlandi

népdallal is lehet bvíteni. Az olasz magyar fordításban így hangzik :

.Jaj meghalok anyám, jaj ! tovább nem birom,

Nézd a kertben mi van, az ássa meg sírom! —
• Nincs ott egyéb lányom, hanem csak saláta:

Eredj le, szakítsd le, hogy sirod ne ássa ! • —
Nem anyám, nem anyám, oh nem az visz sirba,

Halálos bajomnak, nem az lesz az írja

!

Jaj meghalok anyám, jaj tovább nem birom,

Nézd a kertben mi van, az ássa meg sírom! —
• Nincs ott egyél) lányom, csupán petrezselyem :

Eredj le, szakítsd le, drága szép szerelmem l» —
Nem anyám, nem anyám, oh nem az visz sirba.

Halálos bajomnak nem az lesz az írja

!

Jaj meghalok anyám, jaj tovább nem bírom,

A mi a kertben van, az ássa meg sírom !
—

1

)
E román népdal eredetijét nem ismerem, fordításom Schuller J.

K. német fordítása után készült. V. ö. Schuller J. K., Komiinische Volks-

lieder, Hermannstadt, 1850 :{. 1.

2
)
L. az eredetit: Gianandrea : C'auti populari marchigiani, (Koma

1879 p. á.V.») és Verraro G. C'anti populari Monferrini (Torino 1870.

p. 109).
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Nincs ott egyéh lányom, csupán czukor-répa;

Eredj le, szakítod le, meggyógyít tán még a* ?» —
Nem anyám, nem anyám': oh nem az visz sirba,

Halálos bajomnak nem az lesz az irja !

Jaj anyám, lneghalok, jaj tovább nem bírom.

Nézd mi van a kertbe, az ássa meg sírom !
—

• Nincs ott egyéb lányom, hanem csak a kertész,

Eredj le a kertbe' s mond, hogy az övé lesz* !» —
O az anyám, az, érte vagyok beteg.

Szivem érte eped, sírom o ássa meg!

Az idevágó új izlandi népdal, melyet legelször Thorsteinsaou

hteingrimur, reykjaviki tanár, közölt, következkép hangzik magyar

fordításban

:

,A vásárra lovagolok.' ,A vásárra lovagolok'

— «A vásáron, édes atyám, — «A vásáron édes atyám,

Mit vásárolsz nekem ? —

»

Mit vásárolsz nekem ? —

•

„Szép vigánót, édes lányom ,Prémes kött, édes lányom.

Ih*ága virágszalon! !' Kdes virágszálom !*

• Xe azt, ne azt vegyél!" — «Ne azt, ne azt vegyél !•

,A vásárra lovagolok. 1

— §A vásáron, édes atyám.

Mit is veszel nékem ?» —
,Férjet veszek neked, lányom,

Drága virágszalon!.'

• Ha hármat is, azt végyíi

luie, öt népdalt mutattunk be, melyek öt különböz nép költésze-

téhez tartozván, ugyanazon tárgyat adják el majdnem ugyanazon for-

mában t. i. régi vágyát, mely a férj után sóhajtozó szerelmes leány

szivét lepi el, s mely vágy oly régi, mint az emberi nem maga. Az olasz

és izlandi lány ép úgy vágyik férjhezmeneteire, mint a magyar, román

vagy a sátoros czigány leány.

Ha összhasonlítjuk az öt románczot, srégi közös forrásra utal-

nak mind, oly forrásra, mely talán az emberiség shazájában, Ázsiában

létezett sok ezer év eltt. A közös forrás mellett szól mind az öt nép-

dal közös formája, a találgató és fokozatosan haladó párbeszéd. Hogy

az öt közül váljon melyik tartotta fenn leginkább régi jellegét ; azt ne-

héz eldönteni. Tartalmilag legjobban elmosódott az olasz és román nép-

dal, míg a többi három eredetibbnek tetszik.

Egy másik czigány népballada rokon a Pálbeli Szép Antal czím
magyar népdallal, mely a székely földön ma nap is ismeretes (L. Arany-

Gynlai. Magyar népköltési gyjt. I. 172 1.).
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A vele tartalomban és formában majdnem egyez ezigány balla-

dát itt közlöm eredetiben és magyar fordításban.

.

«Gule dai pashlyuvav.

Pashlyuvav, the nierav.

Munro pirano jiavel,

Na pal mange yo avel.»

— (iuie miri. gule cai.

M'ri cayori na mera

!

Bute kurinin karjunav,

Akkor avel Vn raklo !
—

«Gule dai pashlyuvav,

Pashlyuvav, the nierav.

Miinro pirano jiavel,

Ka pal mange yo avel.»

— Gule miri, gule cai,

M'ri cayori na mera!

Andral cnkro ker kerav,

Akkor avel t'ri i*aklo !
—

* Anyám, anyám beteg vagyok.

Beteg vagyok, majd meglialok.

Távol tlem jár a rózsám,

Szép szeretm nem jó hozzám.

»

Kdes lányom, gyöngyvirágom.

Fájdalmadat hogy sajnálom !

H 0887.il útra kását hintek.

Hátha visszatér a rózsád !
—

« Anyám, anyám beteg vagyok.

Beteg vagyok, majd meghalok.

Távol tlem jár a rózsám,

Szép szeretöm nem jö hozzám.*

.Kdes lányom, gyöngyvirágom.

Fájdalmadat, hogy sajnálom !

Czukorból házat építek.

Talán visszatér a rózsád. 4 —

«Gule dai pashlyuvav,

Pashlyuvav, the merav.

Munro pirano jiavel.

Na pal mange 3-0 avel.» —

Shukar cayori merel

Kai pirano the avel,

The cayori csumindeJ,

Apre cano yo perel.

•Anyám, anyám beteg vagyok

Beteg vagyok, majd meghalok.

Távol tlem jár a rózsám,

Szép szeretöm nem j hozzám.

Meg is holt a szép leányka,

Temetésre jött babája.

A holt lánykát megcsókolta.

Föl is éledt a csókjára.

Ugyanezen magyar románcz, melynek tárgyát, habár némi tar-

talmi változattal, a ezigány népköltészetben is megtaláljuk, rokon a

következ erdélyi szász népdallal, mely ezen a helyen elször lát nap-

világot, és a melyet Szászváros környékén hallottam.

(Ineditum.)

— Ach meny vöter, ech maus starven, ')

Ach meny leivster as verdarven ;

Nami kit er, as verdarven,

Und ech vóter mausz verdarven. —

*) Az orthographia megfelel a magyarnak.
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tAl meny úszen val ech stalen,

A de gós maii hísen sálén.

Kit deny bredsem, vird dech sekeu.

Vird dech macsen, vird dech neken.»

— Ach meny vóter, ech mauB starven,

Ach meny leivster, as verdarven ;

Kami kit er, ik; verdarven,

Und ech voter mausz verdarven.

•Vor meny grúsz schir val ech stékeu,

Gófeln, schófelu und noy néken,

Kit deny bredsem, vird dech seken,

Vird dech macsen, vird dech neken,»

— Ach meny vóter, ecli mausz starven,

Ach meny leivster as verdarven

;

Kami kit er, as verdarven,

Und ech vóter, mausz uch starven.

Lek decli, tud solst dá dech stalen,

Kit deny breds'm vizst ám gefálen.»

Neder lecht sech det medsen,

Hím uch kit der bredsem

;

Bredsem macst det medsen,

Medsen macst (len bredsem.

Ifagyar fordításban így hangzik a fentebbi szász népdal

:

,— Édes atyám, majd meghalok,

A kedvesem már elhagyott,

Nem jön vissza, ide hagyott,

En, jó atyám, majd meghalok.' —

• Ökreimet kiállítóin

Az utczára, édes lányom.

Elj akkor a kedvesed,

Majd megcsókol lányom, téged.

»

,— Édes atyám, majd meghalok,

A kedvesem már elhagyott,

Nem j vissza, ide hagyott,

Én, jó atyám, majd meghalok. 4 —
Csröm elé majd kirakom,

Boronámat és lapátom

;

Elj akkor a kedvese ti,

Majd megcsókol lányom, téged.

»
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,— Édes atyáin majd meghalok,

A kedvesem már elhagyott,

Nem j vissza, ide hagyott,

Én, jó atyáin, majd meghalok. 4 —

Tedd holttá magadat,

Eljö akkor hozzád.

»

Lefeküdt a lányka,

Kijött a mátkája.

Megcsókolta a lánykát

Lányka meg a mátkáját. l

)

íme, három erdélyi népdalt mutattunk be, melyek ugyancsak

különböz népekben termettek, mégis ugyanazon tartalmat, majdnem
ugyanazon formában tárgyalják, t. i. azt a szerelmet. «mi mindent

pótol, de semmi által sem pótolható.-

Más oldalról is fölötte érdekes a czigány népköltészet. T. i. a

magyar népköltészettel szoros összefüggésben van a czigány népkölté-

szet nem csak formailag, de tartalmilag is ; st régi események, melyek

régi magyar népdalok tárgyát képezik, néha czigány népdalokban is

feltalálhatók.

A kuiiicz világ viharos eseményei a Magyarországon lakó más
nemzetek népies költészetére is befolyással voltak ; így pl. a tót népköl-

tészet termékei közt is találunk több olyan dalt, melyeknek keletkezése

a kurucz mozgalmak idejére esik, s melyek közül egynehányat Thaly

Kálmán gyjteményében is olvashatunk. De hogy a czigány népkölté-

szetben (melylyel eddigelé hazánkban keveset foglalkoztak) szintén van-

nak oly termékek, melyek a kurucz- világ viharai közt keletkeztek, vagy

legalább e korból reminiscentiákat riztek meg, ez, azt hiszem, eddigelé

ismeretlen volt. Nem tartom tehát fölöslegesnek Í00— 500-ra terjed

erdélyi czigány népdal-gyjteményembl három népdal eredeti szövegét

magyar fordításommal együtt közölni, melyek határozottan kurucz

reminiscentiákat foglalnak magukban.

A három dal közül az elst Kolozsvártt hallottam id. Boldizsár

Józsi (szül. 1823. ápr. 25-én. | 1878. jun. 5-én) czigány zenésztl, ki a
természettl költi hajlammal volt megáldva és Petfi több költeményét

czigány nyelvre fordította. Ez a következ

:

Andral mro ker pregelyom. K<5g elhagytam kis hazámat,

Pirani-tar dur gelyom. Odahagytam a mátkámat,

1
) Mátka kifejezést a székely népdalokbau ez értelemben is alkal-

mazzák.
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Kai most rayenka the jav.

The i omeske basavav

;

The von inarde neineees,

Bangererengre jukle».

Hogy a nemes jó uraknak

Mindig vigan muzsikáljak,

Ha megverték a németet,

Azt a ltvány, c/.udar ebet

!

Id. Boldizsár Józsi, ki az 184S—4-9-iki forradalomban mint a

31-dik zászlóalj vitéze tettleg is részt vett, közié velem rövid idvel

halála eltt a fentebbi dalt, melyet a forradalom alatt gyakran hal-

lott czigány társaitól énekelni. fRégi dal, monda a jó öreg, kis korom-

ban gyakran énekeltük, a nélkül, hogy értettük volna ; de negyven-

nyolczban megértettük.*

így tehát nem tévedek, ha ezen dal keletkezési idejét a kuruc

z

mozgalmak korába helyezem. Az eredeti szövegben elforduló jelzje a

«német»-nek, •görbelábú* (bangeeerengre '} szintén a mellett bizonyít,

hogy e dal a kuruczvilágban keletkezett, mivel a kurucz-dalok is gyak-

ran ilyen névvel tisztelik meg a németet.

A másik Idal. a mely talán inkább csak kurucz remine^centiát

tartalmaz, a következ :

Xikana tul cumidav

So vakeres, na patyav

;

Me piranav ca romes,

Knrac tu sal na romes.

Nem adok én neked csókot,

Hjába mondasz nekem bókot

;

Czigányt szeret czigány leány,

Kurucz vagy te, én meg czigány.

A harmadik dal talán a legfontosabb, mivel pointje egy* kurucz

világi személy elferdített nevére vonatkozik. A dalt pointjével együtt

sokáig nem értettem, mig véletlenül rá nem bukkantam.

Az illet dal így hangzik :

The kei tut yekvar dikhas.

Tute liiue davelas

;

Kainav tut, o rakliye,

Tute dilyom nire vodye

:

L'va lokes man tares,

The cumides averes

:

Me niarav duino caces.

Sar Jtecerdi líacoses.

A ki egyszer téged látott,

Erted adná a világot

;

Neked adtam a szivemet,

Vele együtt szerelmemet;

De ha megcsalsz engemet

S mást csókolsz — uem engemet

:

Ugy elverem a hatod.

Mint Kecserdi a ráczot.

A második és harmadik dalt Gyulafehérvártt egy Timkó nev vi-

déki czigánytói hallottam.

A harmadik dal point-jében elforduló Becserdi név véleményem

szerint az európai hír kurucz vezér Bezerédi Imre családi nevének el-

ferdítése. — Állításom támaszául szolgáljon Timkó czigánynak követ-

kez megjegyzése, melyet kéziratban lév czigány népdalgyjteményem
jegyzetei közé a fentebbi dal szövege alá szóról szóra felírtam

:
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• Becserdi híres ember volt, de már rég meghalt. Nagyatyám még
ismerte, mert magyarországi ember volt, kszegi születés ; ott éneklik

ezen hymnust 1
): én is tle hallottam ezt a dalt és még sok mást

Becserdirl. Szegény Becserdit felakasztották Kszegen, mert sok em-

bert megölt.* — Kszeg megnevezése megegyezik a históriai ténnyel is,

mely szerint Becserdi áruló szándékának kitudtával gr. Eszterházy

Antal által Kszegen 170S. szeptember 5-én elfogatott és Rákóczy

parancsára Pesten lefejeztetett. Becserdi Összeköttetése a «ráczok»-kal

szintén véleményem megersítésére szolgál.

Azt hiszem, hogy a magyarországi czigányok népköltészetében, a

kurucz világnak még több nyomára is lehetne akadni, miután a czigá-

nyok a kor eseményeinek közvetlen részesei voltak, legalább annyiban,

hogy Rákóczy, Bercsényi s több kurucz vezér udvari zenekart tartottak,

melyeknek tagjai nagy részben czigányokból teltek ki, és különben is
2

)

— «a czigányok, mint a nemzeti zene kiváló mveli, e korszakban

kezdenek ersebben szerepelni.*

Valóban nem volna kárbaveszett fáradság, ilyen történeti énekek

után kutatni és egyáltalában a czigány népköltészettel bvebben megis-

merkedni, mieltt az idk folyamában végkép el nem merül.

Dr. AVijsloc'ki Henrik.

Anth. Pal. VII. 704.

Ha meghalok, boruljon lángba a világ 3
)

Mit bánom én : a magam dolga rendbe van.

P. T. E.

*) A vidéki czigányok népdalaikat «hyinnusi-nak nevezik.

*) Lsd. Ferenczy Zoltán «A kurucz-világ énekei.* Tanulmány. Buda-

pest, Aigner. 50 s köv. 1.

8
) Tiberius császárnak Euripidesbl vett kedvencz szavai. Lásd Sui-

das és Dio Cass. LVI. V. ö. áprés moi le déluge. Hüchmaiiu, Gefltigelte

Worte 6. kiad. 211. lap. P. T. K.
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AZ ÖTVES MESTERSÉGRL VALÓ VETÉLKEDÉS.

E czím alatt jelent meg 1716-ban egy kis-nyolczadrét 48 szá-

mozatlan lapra terjed füzet, mely III. Károly korának egyik leg-

értékesebb terméke. Mesterségek gyakorlására vonatkozó nyomtat-

vány, az 171 1 eltti gazdag irodalmi termelés korában is mindössze

csak kett jelent meg. Az egyik Kolozsvárt, K>60-ban: «Kvlen

kvlen tzickeleknec, mellyec szerent eleteket rendellyenec, és erköl-

czeket szabianac á tiszteletes Sots legényec, a királyi varosban

Colosuarban »> czim alatt : ennek egyetlen példánya a kolozsvári

szcs-czéh ládájában, az 187H. apr. ^2-diki tzvész alkalmával

hamvadt el, s így tartalma örökre elveszett reánk nézve. Ez magá-

ban véve is elég komoly mementó az egyetlen példányban létez,

tehát kéziratok értékével fölér nyomtatványok publicálására. Az

iparosokra vonatkozó másik régi magyar nyomtatvány, Szentmár-

toni Bodó Jánosnak Lcsén, 1647-ben «Az Ats Mesterek ditsireti >»

czím alatt megjelent rhythmusai. E munka mint unicum riztetik

a nemz. múzeum könyvtárában: mindössze *.i levélre terjed, s tar-

talmilag is kevéssé érdekes.

Egészen más beszámítás alá esik az Ötves mesterségrl való

vetélkedés, mely nemcsak könyvészetileg érdekes, mint unicum ;

hanem még inkább az, a benne rejl nyelvtörténeti dúsgazdag

anyagnál, valamint a mesterembereink életét s munkásságuk min-

den viszonyait visszatükröz becses leírásainál fogva.

E munka szerzje kétségkívül maga is ötvös. Máskép alig

volna lehet, hogy annyira tövéröl-hegyére ismerje az ötvösség

gyakorlásához szükséges összes mszereket. A legcsekélyebb ár

vagy vés sem kerüli el figyelmét, s így történik, hogy néhány

százra men ötvös szerszámot ismertet meg, melyek nyelv-kin-

csünkben mindeddig úgyszólván kivétel nélkül ismeretlenek voltak.

Jelen munka kiadásánál, a régies hangjelölés mellzésével

csupán a hangoztatásra voltam tekintettel, s ennélfogva az ócska

tts, o, ü» hetüket «cs, ö, , ü, ü»-vel pótoltam. Az «í» nem az én

javításom, hanem az eredetiben is így van. Az «í» hangot említi

ugyan már Szenczi Molnár is, 1610-ben, 1
) de az irodalomban csak

1 Noiute Grammaticae Ungaricar Libri Duo. Hanoviae, clolacx. p. 30.

Digitized by VjOOQIC



4fi BALLAOI ALADA R.

a XVII. század legvégén kezd használtatni, s csak a XVIII. század

elején válik közhasználatúvá ; már e mben, mint III. Károly kora

legtöbb termékében, szigorúan meg van különböztetve az «i»-töl.

Egyébként, szerznk helyesírása rendkívül ingadozó, s még inkább

billeg, a müvében hemzseg temérdek sajtóhiba miatt.

A becses füzetbl ím itt következik mutatványul am els

fele.

Xótáju: J'égetlett irgalmú,

Oh te nagy hatalmú , stb.

Inas.

1

.

Isten jó napokkal,

Lelki s testi jókkal,

Kegyelmedet szeresse :

Csendes békeségben

• Sok esztendiglen

Kívánom hogy éltesse.

Minden jó dolgait

És igyekezetit,

Áldgya szerencséltesse.

Ötvös.

2. Tégedet is Isten

Kivant egésségben,

Édes fiam éltessen

:

Sok számos idkig,

És jó esztendkig

Minden jóban nevellyen

A mit nékem kivántsz

És a mivel áldasz,

Te is részes légy ebben.

Inas.

3. Bocsánatot kérek,

Arról hogy bé- térek

Kegyelmed szállására

;

Bizván mint tarámhoz, 1

)

Kegyelmed házához

Jöttem egy vagy két szóra,

Nem semmi egyébnek,

Hanem ötvös mivnek,

() tudakozására.

Ötvös.

4. Ugy de mi dologért, s'

Micsoda okokért.

Akarod azt visgálni ?

Micsoda legény vagy,

És hová való vagy,

Hogy azt akarod tudni,

Micsodákból álló,

Ha nem néked való,

Mi haszna tudakozni '/

Inas.

5. KasBai-ti vagyok,

Vannak némelly okok,

Kikért akarnám tudni

;

De nem gonosz végre,

Hanem jóra nézve

Akarnám meg-érteni,

Ha tudtomra esnék,

Én-is, ha tetszenék,

Rá akarnék állani.

Ötvös.

fi. Meg-mondom idején,

Ha jó elméd nincsen

És ha deákul nem tudsz,

Jobb más mesterBéget

M V tán «uramhoz* ?
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Keresned ez helyett,

Az mellyhez könnyebben jutsz.

Kit megfoghat elméd, s'

Rászokik a kezed,

Mellyen sokká ugyan futsz.

7. Észszel jóval birok,

Deákúl-is tudok,

Istennek kegyeimébi,

Sok mesterségeket,

St majd mindeniket,

Próbáltam ezen kívül

;

De az én kedvemhez,

Avagy tetszésemhez,

Nem leltem a sok közzl.

8. Noha mindenikhez,

Nem csak némellyikhez

Kívántatik jó elme

;

De mindazon -által

Egyik a másikkal

Külömbhöz sokra nézve

;

Mert jobb részént tudom.

Próbált dolog nállam,

Mellynek mi az értelme.

9. Lakatost szolgáltam,

Négy hétig próbáltam

Ezt a jó mesterséget,

Mert vasból, aczélból

Fából és egyébbl

Csinált Uram eleget

:

Úgymint szép puskákat,

Tollas csákányokat

S aprólékost egyebet.

10. De hogy én kezemben

Nem ment egyéb végben

A puska tisztításnál,

És hogy a nagy pörölyt

Nem birtam, mint kellett,

Nem lévén erösb másnál

:

Azért oda hagyám,

Tovább nem szolgálám

Egy egész holnapjánál.

1 1 . Laktam asztalosnál,

Nem kivánnék annál

Jobbat az én rendemhez ;

De hogy a fenn állás,

Sok deszka gyalulás,

Nem fért legénységemhez,

Oda kellett hagynom

Egyebet próbálnom,

Szerencsém nem lón éhez.

1 °2. A borbélyság hasznos

Noha másnak káros, 1

)

Nem állnék-el mellle,

Ugyan némelly ember

Nyelve mint a fegyver,

így szóll beszéli felle

:

Csak tetíí sántító,
8
)

Kosz, rüh s vargyógyító ;

De nem futnék-el tle.

1 -l. Mert négy hétig laktam

Rajta ; de hogy láttam

F-tetn vágott embert,

Az Uram mutatta,

Hártyát, rnelly bé fogta

Az embernek velejét,

Mondván : ez a hártya

Ember éltét tartya

Az engem elijjesztett.

14. Ha azt megsértenék,

Avagy meg-metszenék,

M Mert — a mint mondani szokták — másokat megrövidít (t. i. ha-

jában I.

2
I Tholynál : Vitézi énekek. 1. .{69. a XVI. századi « mívesek lako-

dalmában* szintén ilyenforma jelzvel fordulnak eltf, ekkép :

•Tetves borbélyok
Mely rútak vagytok.*
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Ember-élte el-fogyna

;

Kiki gondolhattya,

És meg-fontolhattya,

Hogy dolog nem jól volna :

Nem tet-sántítást.

Nem is kosz gyógyítást

Kíván sebes katona.

15. Ki a viadalban,

Vagy az ers harczban

Ellenségtl lövetik,

Avagy nagy pallossal,

Hegyestr x
) szúrással.

Erssen megsértetik;

Hanem tlastromozás.

És kér bocsátás *)

Ezekhez kivántatik.

16. Hogyha nem sietnék.

Felle szólhatnék

Eleget, nem keveset,

De most elhallgatom,

Mert máshoz kell látnom,

Nem mondok most egyebet

;

Hauemhogy a sebes.

Hlyen dicsseéges

Mrl elhajt engemet.

17. Képíróhoz állék

;

Hlyen hibát láték,

Képiró mesterségben ;

Hogy nem igen kedves,

Nem is kellemetes

Ezen a sovány földön :

Ugyan a raj szólást,

Virágot, s test- állást

Jól fel-vettem elmémben.

1 S. Kovács-is jó mester,

De hogy ers ember

Kivántatik kohához,

Laktam ott négy hétig :

De mind az ideig,

Láttam csak a fúváshoz,

Ott sokféle munkák
Csak kovácsoltatnak,

Reszeljök nincs ahoz.

19. De kovácsolással,

És okosságával

Ugy kell véghez vinnie,

Hogy köször kövön

Ne-is köszörüllyön.

Hanem csak fényesítse
;

De a fejszét, kaszát

Sarlót, ásót, kapát,

Kövön meg élesítse.

20. Én a sok fenn-állást,

Fúvast, k-forgatást

Nagy nehezen trhettem

A nagy sebestztol

És nagy vas prölytl,

Igen meg- is ijedtem,

Azért oda hagyám,

Sokká nem szolgálám,

Sok kenyerét nem öttem.

21. A Typoijraphia*

Merem állatnia,

Nem régi inrentio ;

De hogy mesterséges,

És igen szükséges,

Keresztyénség közt ez jó,

Érette szolgálni,

Nem kár azt tanulni,

Mert becsületre méltó.

22. Liberális ars ez :

Ebben mind meg-egyez

Egész keresztyén világ,

Isten ajándéka

Egy szóval azt tartya

Küls bels társaság :

l
) Dragon : a magyar lovasság szúrófegyvere a XVI. századtól a XVIII.

század elejéig.

*) Szenczi Molnárnál : « kóró, az sebbe: Linaineutuin.

»
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Császári Diplomák

Ezent bizonyíttyák

;

Ülik hozzá szabadság.

23. Egyet muokásabbat.

Jobbat hasznosabbat,

Emberek közt nem tudok,

A könyvnyomtatásnál,

Mert ez sokat használ

Azoknak, kik deákok,

Könyvek ott készülnek,

Mellvek mi lelkünknek

Épületekre valók :

24. Sot nem csak azoknak,

Kik deákul tudnak,

De együgyeknek- is

Vagyon nagy hasznokra,

Mert az 6 számokra

Való a CatecheHÜ,

Imádxát/os könyvek,

(iradudi s egyebek.

Biblia, Sóitár, Praxü. 1

)

25. De hogy bet szedés.

Osztás, serénkedés,

Jár nagy elme-töréssel

;

Szüntelen fenn-állás,

Súlyos Prélum vonás.

Bet festékezéssel,

Engem elvadított,

Uram sem marasztott,

Onnét könnyen jöttem-el.

26. A melly ez után jár

Könyvkötés, ezt én már

Meg-tanúlni akartam

:

De hogy nagy pöröllyel

Papirost verni kell,

S torkulárhoz nem szoktam.

Könyv-tábla gyalulás,

Metsz-kés forgatás

Elijjesztett, hogy láttam.

27. Kivált aranyazui

Nehéz megtanulni,

Titkolván ezt másokhoz

:

Mikor aranyaznak,

Csendes helyt kivannak

:

Ez nem illik inashoz.

Hogy ezt megértettem,

Nem sokat lebseltem

:

S mindjárt mentem egy ácshoz.

28. Ácsnál is laktam én,

De templom tetején

Állottam nagy rettegve

:

Noha nem dolgoztam,

Ha csak adogattam

Seudelyt Uram kezére

;

Még-is fejem szédült,

Kicsinyben is fordult,

Hogy nem estem a földre.

29. Commendálui merném,

Magam-is szeretném,

Ha a fejem jó volna ;

De ha tanúlnám-is,

Ha szintén tudnám-is.

Énnékem mit használna;

Ha magas tornyokra.

És udvar-házakra

Lábom fel nem hághatna.

30. Ács mester uramtól.

Kinél laktam attól

. Hallottam ezen szókat:

Kétszer merd x egyszer mesd.

E regulát kövesd,

Ha építesz házakat

:

Mert ha edgyszer méred, s"

Azt ha el-frészled,

Ha rövid lesz, árt sokat.

31. Bizony igaz-is az,

Fa nem olly mint viasz,

Hogy ember meg-nyújtbatná

:

*) Köz-beszédben csak « Praxisának nevezték líayle • Praxis pieta-

/t>»-át, mely Medgyesi Púi fordításában a XVII. század alatt hét kiadást

érvén : a legolvasottabb magyar könyvek közé tartozhatott.

Philolotfai Ktattny. VIII, 1. i
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Mi haszna beszéllem,

Mert soha én velem

Magát, meg nem untatná.

Csak fejem biztatná, s'

Erm hozzá volna,

Akárki mint gyalázná.

32. Réz-edény csináló,

Ki nem alávaló,

Becsületet érdemel,

Ollyan tudniillik,

Kinél vagyon lombik,

Kondér *) mind fedjével.

Serfz fazék is,

Bor-hordó palaczk is,

Bóltya tellyes ilyennel.

33. Ki gyzné számlálni,

És el-hordani

Nyelvével-is azokat,

A mik ott készülnek,

Szép ónas edények,

Kik szépitik házokat,

A szegény rendek
Magoknak vehetnek

Fz edényt s tálakat.

34. Javallom magam-is,

Hogy jobb nékiek is

Azt venni, mint cserepet :

Mert egyet meg -vehet

Egy forinton szépet,

Kiben fzhet eleget

;

De cserép tálakat,

Fedt és fazekat

Nem annyit törsz, ha 2
) többet.

35. Én -is nem csináltam mást,

Hanem a fóldazást

Gyakorlottam négy hétig, s*

A mit érdemlettem,

Attól mennyit kértem,

Meg adták egy fillérig

:

De kormos lombiktól

Mocskolodván rútul,

El-szöktem egy virattig.

36. Egy esztergárosnál 8
)

Laktam, de mit használ,

Ha énnekem nem tetszett.

Noha konyhája,

És jó munkája,

Kedvem szerint lehetett,

De az ó legénye,

És többi cselédgye

Én velem veszekedett.

37. Én azt-is szerettem,

Mert igen örültem,

A sokféle munkáknak,

Szép boros kapuknak 4
)

üti palaczkoknak,

Sokféle skatulyáknak.

Olly esztergáros volt,

Hogy ember mit gondolt,

Mindene meg-volt annak.

3JS. Volt ott tabák-tartó,

Só- t, s gyertya-tartó,

Kokká mind orsóival.

A sok kalamáris,

Volt gyermek-játék is,

Csiga, cserg sipjával

:

i
) i )blös edény rézbl vagy vasból, llosvainál ( Krgi magyar költök

tara, IV. 244. 1.)

:

Onnét a Dunára vízért küldik vala,

Két jó öreg kondért hamar ragad vala.

a
) Haneiu.

3
) Szikszai Fabriciusnál : Somcnclatvra. Pebr., 1593. p. 108.: •torna-

tor, tornarius : esztergáros.

»

*) Kupáknak.
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De míg azt számlálom.

A mit én ott láttam,

Mind id telik aval.

39. Egy kfaragónál

Laktam én ollyannál,

A ki kfalt-is rakott,

Egy neme6 embernek

Boros pinezéjének

Bóltozása béromlott,

Ki is elhivatta

Uramat s meg-hagyta,

Hogy magam-lennék ott.

40. Hogy raktnk a boltot,

A mész énnékem ott

Mind fel-Ötté kezemet

;

De még, hogy fájlaltam,

Haraggal az uram

Meg-ütötte fejemet,

Én-is oda hagyám,

És ez szókat mondám

:

Nem ütsz többé engemet.

41 . On-miveshez mentem ;

De azt sem szerettem,

Mert jó munkát nem adott

:

Hanem szénhordással,

Kerék forgatással

Mocskoltatott s fárasztott

:

Ollyan szokása volt

;

Szombaton mind foldott,

Vasárnap arra ivott.

42. Azt akartam volna,

Hogy tanitott volna

Csinálni szép kannákat,

Sokféle tálakat,

Szép ón tányérokat,

Só és gyertya-tartókat

:

De azt bánom igen,

Hogy ott tölték ingyen x

)

Két egész holnapokat.

l
) Hiába.

*l Oda vetdtem.
3
) Aprón, apróra.

£i. Laktam gombkötnél,

De én sohol ennél

Egész mesterségekben

Nem láttam tisztábbat,

Avagy csínosabbat,

A mint vertem eszemben :

Kell ahoz tiszta kéz,

Azt ugyan nem nehéz

Megmosni tiszta vizben

:

44. De hogy oda estem,*)

Sinórt kellett vernem,

A melly nagy zörgéssel jár.

Sok hajladozástol,

Nem gombcsinálástól,

Meg holtam volna immár :

Mert selyem gombokat,

Ahoz gomb-házakat

Inassal köttetni kár.

45. Mint-hogy sinór-verést,

És nem a gombkötést,

Egyedül reám bizták ;

Gondolám, hogy éppen

Mind addig úgy lészen,

Mig fel nem szabaditnak :

Elijjedvén attól,

Mint ördög kinnyától,

Én válét raondék annak.

46. Laktam kerekesnél,

Majd nehezebb ennél

Mesterség nem láttatik,

Mikor a nagy bik fa,

Avagy ers szil- fa

Apró 8
) daraboltatik,

Izzad a homloka,

Mikor feisze foka

Fa sulyokkal üttetik.

47. De még nem csak akkor

Fárad -el, a mikor

Nagy fákat darabollya,
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Hanem a mig szépen.

Egy szekeret épen,

Egészen meg csinállya.

Még ahoz egyet mást.

Lcsöt, hámfát, csatlást.

Szépen ki-faragcsállya.

48. Nem látván magamnak
Hasznomra valónak

Lenni ez mesterséget.

Az Uram sem bánta.

St azt javallottá.

Máson laknám ez helyet ; *)

Onnét csak el-jöttem,

Sokáig nem öttem

Hijjába a kenyeret.

49. Puska-tok csináló

Nem lesz alávaló

Mesterség, ha visgállyuk

:

Mert a bagariát,

Kibl szablya szíját

Szabhatni, ott talállyuk,

Készen szép hintókat,

Meg-borittattakat,

Uraknak ott vehettünk.

50. De hogy puska-tokról,

Nem uri hiútokról.

Neveztetik ez mester.

Noha érclemlené.

Hogy a neve lenne

Hintó-csináló ember.

Hogy sem oda mennék

S olly nevet viselnék,

Inkább lennék egy gérbér. 2
)

51. A mint hogy nem sokban

Eeett-meg, 8
) hogy ollyan

Mesterségre nem állék :

Mert haliám jó hasznát.

Dicséretes voltát.

De hogy reá készülék,

Mondák, hogy ebszarért

Kell járnom útzánként,

Azért tle el-futék.

52. Mentem edgy takácshoz,

Vólt-is kedvem ahoz.

Mert az-is jó mesterség,

Olly mester embernek

Adtak volt, a kinek

Munkája vala elég,

Elszólának tle,

El-menék melóié.

Laktam ott csak edgy hétig.

53. Posztó-csinálás-is

Hasznos, de abban-is

Meg-irutam azt az egyet,

Hogy csak gyapjat csaptam,

És azt tisztogattam,

Nem mivélvén egyebet.

Festéknek a szagát.

Kedvetlen iilattyát,

Gylöltem mint az ebet.

54. Noha jól tudom azt,

Hogy nincs ollyan paraszt

Ember, kinek nem volna

Süvege, nadrága,

Ki nem igen drága,

Gyermekségétül fogva

;

Nem a kalmároknál

Készül, sem szántóknál

Ezeknek a posztója.

55. De azt nem szenvedvén,

Szivembl gylölvén,

A miut imént meg-mondám,

Hogy a festék szaga

Nem vóit ollyan drága

Nálam, mint a f szerszám,

Sokat nem tölték ott,

*) Máshol laknék e helyett.

3
) Gerber, cserzvarga.

3
) Kevésben múlt.
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Hanem egy holnapot.

Azután oda hagyáni!

56. Próbáltam szabónál,

Gondolván hogy annál

Nagyobb mesterség nincsen ;

De hogy meg-próbáltam.

Csak el-csudálkoztam,

Melly igen könny légyen,

Most vállat varrani,

8 szép ruhát csinálni

Hogy nem tudok, nem szégyen.

57. Mert azt akarki-is,

Ha az okát én is

Megmondom, reá hadgya,

Ij ruhát nem szabtam,

Csak annak szolgáltam,

Kinek volt rósz ruhája,

Most-is a foldozás

Gomb, kapocs fel-varrást.

Nem viszem a szabóra.

58. Én azt sem gyalázom,

St inkább meg vallom,

Ehez-is kell ó elme
;

Mikor azt kivánnya

Ember, hogy dolmánya

Testére szkön menne

:

Az aszszony fképpen

Meg-várja, hogy szépen

Ruhája varra 1

) lenne.

59. Szerettem csak azért,

Hogy a muszeriért

Nem felette sok pénz kell

:

De héti bér kevés,

Igen fáj a szem- is

A varróra nézéssel

;

Éhez nem volt kedvem.

Fájt is az alfelem

A sok veszteg illéssel.

GO. Haza menék osztán,

Atyám elö fogván,

Tányért hajta fejemhez,

Mondván, rósz vagy te rút.

Miért szerzeszt több bút

Vénségem idejéhez,

Eleget szidának,

Osztán úgy adának

Edgy becsületes szcshöz.

61. Ott sem maradhattam,

Mert meg-unatkoztam,

A rút büdÖ6 csávától

;

Noha mvének,
Mente bérletesnek

Volt ideje Uraktól,

Czifra ködmönöknek

És háti-bröknek 5*)

Végbéli katonáktól.

i\. Mégsem szerethettem,

Mert nem szenvedhettem

Szagát a rút csávának
;

Vizre külde Uram,

Hogy meg- látogassam,

A biök miként áznak,

Hogy meg- nézegettem,

Szállásra sem mentem,

St válét mondék annak.

63. Kádárhoz állottam,

De ott is meg-úntam

A sok abroncs faragást,

Másként el nem untam,

Mert csinálni láttam,

Hol egy-félét, hol meg mást

:

Kádat, hordót, csebret,

Kártot,
8
) sajtárt, vedret,

Szapúllót, vékát, tonnát.

64. Mentem csiszárhoz-is,

Nem szerettem azt-is,

*} Varrva.
a
) Már a múlt század végén «bornyú» Tornister.

3
I Kárt, a Tájszofár nzerint (194. l.i a. m. kanna, kártika. kis kanna:

Ballaginál : Magyar nyrlv szótára II. 1. 1. a. m. vízmerít faedény.
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St kedvem sem volt éhez :

Mert csak kész vasakat,

Kardokat, szablyákat,

Kész czapával M hüvelyez :

Csakhogy sok koplalás,

És a sok próbálás,

Vezetett e mesterhez.

05. Az -is igaz ugyan,

Hogy szép zöld bársonyban

Kard hüvelet borított,

Mellynek szerszámai,

És köt-vasai,

Vas helyett ezüstbl volt,
2

)

Még-is a fájától,

S maga munkájától

Vött négy egész forintot.

0(>. Ha vagy zománczoson,

Vagy pedig ónáson

Vas szerszámmal csinálta.

Ennek az árrát,

Bizonyos jutalmát,

Kevesbre limitálta,

Nem mondom hogy kevés :

De amahoz-képest

Ezt két forintra szabta.

<i7. Végre talám nála

Meg maradtam volna,

Noha uem igen tetszett

:

De a sok pallérlás,

Szablya vas tisztítás

Engemet elijjesztett

:

Osztán azt gondolám,

Hogy jobb lészen talám

Kés csinálás ez helyett.

68. Azt vallom erssen,

Hogy edgy ember sincsen,

Kinek kés nem kellene,

Oda menék osztán

;

De azt is meg-únván

Holmi okokra nézve.

Hogy csak villa és kés,

Csak hüvely készítés

Sem taníttatik véle.

69. Egykor dolgom közben

Az juta eszemben,

Fazekasság jó lenne,

Mellyre el-is állék

;

De rajta nem valék

Sokká, mert az sem kélle

:

Mert ha csak ki-mentem,

Mindenkor mellettem

Viznek kellett lennie.

70. Nadrága kötje.

Ingének eleje,

Meg-rútúl fazekasnak.

Ha kezét nem mossa,

Csak s
) meg agyagozza

Sziuét a ruhájának,

Azért sem laktam ott.

Igen meg-úntam volt

Bugását korongjának.

71. Mentem szíj -jártóhoz,
4

)

l
) C'zápabörrel. A XV11. század elején igen gyakori a « fekete czápára

csinált szablya » vagy a « fekete czapával buritott* pallos, hegyes tr ós

szablya, * melyet szegény urak viseltek. * A század közepe táján divatba j
a «kék csapájú kard», meg a kék és fekete « czápára varrott skófiuinos

tegez*. Lásd Br. Badvánszky ; Magyar családélet. II. 178. 229. 276. 287.

Zöld és vörös czápájú magyar kardok 1636-ban fordulnak el. Levelek és

okiratok I. Iíaknezy Gy. keleti összeköttetéseihez. 290. 1.

*) « Ezüstbl való köt vas» : a * k-keresztfa » párja.

3
) A. m. biz', bizony

!

*) A nép nyelvén ma is többnyire «szíj-jártó» ós nem szíjgyártó.

Szikszai labrieiusnál. p. 109. «Coriarius f
ügularius : Szi gyarto.»
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De a lúgosadhoz

Nem szokhatott az orrom,

Másként a tartásból,

S mesterség dolgából,

Igen jól vala dolgom.

Még-is oda hagytam,

Vargához állottam,

Mellyet most-is útálom.

72. El nem hagytam volna,

Ha jó szaga volna

A lnggas hamvassának ')

Azt sem szenvedhettem,

Hogy sárgán viseltem

Körmeit ujjaimnak.

A br vonogatás.

Ers huzogatás

Sem tettszett fogaimnak.

73. Ezzel sem nyugottam,

Hanem elállottam

Egy jó csizmadiához,

Azt szerettem volna,

Ha nem küldtek volna

Furdát szedni munkához,

A kit reggel szedtem,

Dél után fejtettem,

S vittem mosni a kúthoz.

74. Ezt pedig vasárnap,

Nem-is dolgozó nap

Meg- kellett cselekednem.

Ha idején mentem,

Orczázást szenvedtem

Szomszédoktól ekképpen

:

Még talám edgy eb sem

Huddozta szemetem,

Már itt jársz illy idején.

75. Ha mulattam othon.

És indultam késn
Fnrdának szedésére.

Könnyen mentem haza,

Más inas nyúlt hozza,

Ha akadt effélére,

Csizma sinorozá^t,

Holmi rósz fóldozást,

Adtának csak kezemre.

76. Mindennap meg- kellett

Vakarnom a tkét

;

Máskéntnyak-csapást nyertem:

Azt sem múlattam -el,

Csirézt minden reggel

Meg-kelletett kevernem :

És a négy esztend

Hlyen hoszszas id
Elhajtott róla engem.

77. Hivott edgy szappanos,

Bizony ez-is hasznos

;

De azért nem szerettem,

Hogy csak házról-házra,

Otzáról útzára.

Hammat s fagygyat kerestem,

Azért oda hagytam,

Mert én azt nem szoktam,

St igen szégyenlettem.

78. Mentem üvegeshez

;

Azért kedvem éhez

Semmi-képpen nem vala,

Hogy mind télben nyárban,

Mint ég pokolban.

Tznél dolgozik állva

;

Ott sokká nem laktam,

Mert csak látogattam

Ha nékem való volna.

1\). Süveg csinálónál,

Tovább edgy hónapoál

Laktam semmi haszonért,

Ez oilyan mocskos m,
Hogy még semminem

*) Lúgos hamvas : vastag házi vászonból készült leped vagyis haui-

melyben higzás alkalmával a hamut tartják.

*) T. i. nem ért fel.
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Mocskosság ezzel nem ért
;

*)

Borseprért házhoz,

Jártam a kovácshoz
;

Köször k sarjáért.

80. Semmi volt volna ez.

Nálam jobb emberhez

E dolog hozzá illik ;

Csak ez volt elttem,

Tiszta nem lehettem,

Mert meg-mocskolt a festék :

St a mit egy héten

Készítettek szépen,

Vasárnap azt megnyírték.

81. Ez a másik oka,

Hogy legények torka

Bortól nem volt szárazon,

Vasárnap és hétfn

Nem ültének otthon,

Ittanak korcsomákon
;

Hogy én kupát hajtsam,

S vasárnapot rontsam,

Az isten oltalmazzon.

82. Ugy mentem nyergeshez,

De az sem olly nehéz,

Hogy meg nem tanulhatnám,

A lóding-csináló *

)

Mert nem alább való

Ennél, azt fel-találám,

Hogy sem mint ott legyek,

Nem tudom mit tegyek,

Én bizony oda hagyám.

83. Szita, rosta kötést,

Kosár, szatyor *) kötést,

Én soha nem próbáltam :

Sem a szakácsságot,

Sem a molnárságot,

Mi iz, nem kóstoltam.

Gyolcsra való varrást.

És a t csinálást,

Magamnak nem javalltam.

84. A puskapor törés,

És a kötél verés,

Nem tetszett általlyában,

Tégla csinálás-is,

Mert én a' fell-is

Olvastam bibliában,

Mikor az Izrael

Csinált nappal s éjjel

Sok téglát Egyptomban.

S5. Olvassuk Mósesnek

Második könyvének

Egészen els részét,

Ha nem is egészen,

Bár csak egyenesen

Tizennegyedik versét

:

A polyvá6 sár gyúrás,

És tégla-csinálás,

Melly nehéz légyen, tanít.

Közli Ballaoi Aladár.

r
) Lóding a. ni. lpor-tartó ; kunicz-világi históriás énekekben gyakran

fordul elö. Szenczi Molnárnál : «loding: Thecula pulveraria Sclopetariorum».

*) (Verán tius) : Diet. qvinqve nob. lingv. Vénet., 1595: «Szatthyor :

lat. Fiscella, gerni. Korb, dalin. Kossarat.
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AZ ODYSSEA ELS ÉNEKE.

Zengd Músa nékem a tapasztalt hst már most,

Ki, feldúlva Tróját, az ers szent várost,

Bolyongva megismert sok embert s országot,

És trt a tengeren pok kínt, fáradságot, —
Csakhogy önnön éltét s társiét megmentse.

De hiába minden, el még sem érhette :

Mert önvétkük által maguk' elvesztették

A drék, hogy a Nap ökreit megették,

Hazatértök napját tlük ez elzárja.

Zengj ebbl nekünk most Zeus égi lánya.

Elkerülve már a többi a háborút,

A tengert, a nagy vészt, hónába vissza jut.

De t, ki nejét és hónát óhajtotta,

A felséges Nympha fogva eltartotta,

Boltozatos, árnyas barlangjába zárva,

Az epeked hst férjéül kivánva.

St hogy a leforgó évek már elhozák

A napot, a melyre rég elhatározák

Olympos lakói hazatértét neki

:

A bajt még Övéi közt sem kerülte ki

;

Megszánták mind azok, Poseidont kivéve,

Ki folyton haragvék rá míg haza téré.

Az Aithiopokhoz ment ez, — kik ott laknak

A föld végén, s a kik ketté osztva vannak,

Egy részük keleten, másik nyugat felé —
Hol száz tulok s bárány áldozatát vévé,

Ott gyönyörködék a lakománál ülve, —
A többiek Zevsnél voltak összegylve.

Emberek s istenek atyja ezekhez szólt,

Mert lelke a nemes Aigisthosra gondolt,

Kit meggyilkolt volt a nagyuir Orestes,

Reá emlékezve szólt az égiekhez :

•Szörnység! Mily vád kél most az emberekben,

Hogy minden rósz magva bennünk istenekben

;

Pedig ket épen az dönti veszélybe,

Hogy botorul állnak a sors ellenébe.

így most is Aigisthos sora ellen, kevélytíl

Atrid hites nejét vette feleségül

S megölte a férjet midn visszatére,
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Bár ismére a vészt, mely lesújt fejére,

Mert hiszen megmondtuk neki jó eleve :

— Hermest, argosöl kémünket küldve le —
Ne merje a férjet láb alól eltenni.

És ne merje nejét feleségül venni,

Mert megboszulója Orestesból válik,

Ha feln s atyai földje után vágyik.

Ámde Hérmes szava szivébe nem hatolt,

Most pedig mindenért eléggé meglakolt !

»

Kékszem istenn Pallas szólt most ennek

:

• Kronid atyánk, feje a fejedelmeknek,

Nagyon méltán fekszik már amaz vesztében,

S igy veszszen el bárki, ha ilyeket tészen.

Fáj szívem az okos hs Odysseusért,

Kit távol hónától soká' sok keserv ért

;

Azon a szigeten, melyet hullám övez.

— A tengernek épen közepén fekszik ez ;
—

Erds hely ; egy nympha tnrt ott benne lakást,

Lánya Atlasnak, ki szerez romlást, bukást

;

Ki az egész tenger mélyeit ismeri.

S a nagy oszlopokat egymaga emeli,

Mik a földet s eget széttartják egymástól.

Ennek lánya tartja a búsongót távol.

Ámitgatja folyton csábos beszédivel,

Azért hogy Ithakát, hónát, feledje el

;

Ámde Odysseus kész meghalni tüstént,

Csak láthassa hona felgomolygó füstjét.

Zevs ! nem indítja meg ez végre szivedet ?

Áldozattal neked nem-e kedveskedett

Az argiv hajóknál, téres Trója eltt ?

Mért neheztelsz hát rá, eként gylölve ót?»

Felleggyüjtó Zeus szólt viszontag ekép :

«Min szó hagyta el fogaid sövényét ?

Isteni Odyssevst hogy feledhessem én,

Ki észre felül áll a halandók nemén.

Ki annyit áldozott a halhatlanoknak,

Az isteneknek, kik a tág mennybe' laknak ?

Csak a földet tartó Poseidon zi még
Egyre, mert kiszúrta kyklopsának szemét,

Polyphémnek, a ki olyan mint egy isten,

Kinél a kyklopsok közt ersebb nincsen,

Fia Poseidonnak s Thoosa nymphának,
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Sivár tenger ura' Phrokys leányának.

És bár a földrázó a hst el nem veszti,

De csupán hónához közel nem ereszti.

Tanácskozzunk hát most hogy haza kerüljön

meg haragjával végre csendesüljön,

Mindünk ellenére úgy is ó egyedül

Küzdeni nem tudhat, viszályba nem vegyül. •

Kékszem istenn Pallas szólt most ennek :

• Kronid atyánk feje a fejedelmeknek,

Ha minden istennek csakugyan az vágya,

Hogy eszes Odyssevs megtérjen lakába

:

Küldjük el azonnal Ogygja szigetre

Argosöl kémünk Hermest, csak sietve,

Hogy a fürtös Nympha tudja mi gyorsabban

Végzésünket : — mert nem változunk mi abban, —
Kitartó Odyssevs legott haza térjen !

Rajta, hogy mielbb Hermes oda érjen.

Én fiához megyek Ithaka földére.

Hogy buzdítsam s ert helyezzek szívébe

;

Hogy gylésre hivja a hosszuhajúkat,

Az akhiv kérket, s adja ki az utat, —
Kik egyre konczolják rest lábú juhait,

Sok tulkos ökreit és minden barmait.

Spartába s Pylosba küldöm t majd onnét,

Atyja megtértérl hogy tudakozódjék ;

Ha ugyan valahol valaki válaszol, —
S így dicssége majd egész világra szól.»

Szólt s lábaira szép arany sarut kötött.

Mik viszik tengeren, s földön szelek között.

Izmos, ers, érczes, súlyos lándsát vett fel,

A melylyel leveri, kikre Zevs neheztel.

Olympos csúcsáról rohanva most leszállt

S Odyssevs udvaráu a kapunál megállt.

Ércz-lándsa kezében, hasonlít Menteshez,

Egyik vendéghez, a taphi fejdelemhez.

S meglelé a dölyfös kérket, — - koczkáztak,

Ökrök brén ülve, melyeket levágtak.

Szorgoskodó szolgák s hirvivk ezenbeu,

Bort s vizet kevertek nekik edényekben,

Likacsos szivacscsal az asztalt lemosták ;

Tálaltak, s a sok húst szeletekre oszták.

A hs Telemakho8 vette elbb észre,
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Ki a kérk közt ült, búra bút emésztve,

Vágyódva, hogy atyja megj valahonnan

S a sok kért legott szétkergeti onnan ;

Tiszteletet szerez otthon önmagának,

8 parancsoló ura lesz háza tájának.

Látva öt egyenest a kapunak tartott,

Átallva, vendége, hogy soká megállt ott.

Hozzálép, kezet fog, lándsáját elvonja,

S megszólítva t, e röpke szókat mondja

:

• üdvözlégy, szívesen fogadunk itt téged,

Evés után mondd el mire van szükséged.*

Így szólva ell ment, Pallástól követve,

8 mihelyt beértek a nagy fegyver-terembe,

Oszlophoz támasztá lándsáját amannak,

Hol atyja lándsái is nagy számba' vannak.

Zsámolyt hozva neki, karszékre ültette,

8 a szép lensznyeget alá terítette.

Maga meg mellé ült, a kérktl távol,

Hogy ment legyen az itt a lakzi zajától

;

Nehogy a büszkék közt vacsorálni unja,

— S édes atyjától hogy kikérdezni tudja.

Ezüst medenczébe mosdó vizet merít

Egy némber, s melléjük mindjárt asztalt terít.

A tisztes gazdasszony hozza a kenyeret,

Tálalja szivesen a húst meg egyebet,

A pzakács meg arany serlegeket hordott,

S a borönt hirnök buzgón forgolódott.

A dölyfös kérk is bejövének nyomban
;

Egymás mellé ülnek a székekre sorban.

A hirnökök vizet öntenek kezökre,

A szolgák kenyeret raknak elejökbe,

Ifjak a kancsókat italokkal töltik,

Hozzálátnak azok s az étkeket költik.

De enyhítve éhük' s szomjuk' másra vágynak

:

Táncz, ének diszei a jó lakomáknak.

A hirnök kytharát nyújt Phemios elé,

Ki kénytetve játszik, s a dalt énekeié.

Telemakh Pallashoz fejét közel hajtja,

S fülébe súgja, hogy a többi ne hallja

:

• Vendég, ellenedre lesz, a mit beszélek ')

Csak zene érdekli ezeket meg ének

;

Könny nekik, mert a másé a mit esznek,
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Büntetlen' egy férfi vagyonából vesznek.

Kinek tán a földben porlanak csontjai,

Vagy hömpölygetik a tengernek habjai.

Hej ! ha visszajne, gyors lábra vágynának,

Mint bvében lenni aranynak, ruhának.

De most elveszett már szerencsétlenül,

Nincs is már bizalmunk, hogy még visszakerül,

Habár, hogy visszaj, bárki fia mondja ;

. . , . Elvészett rá nézve a megtérés napja.

Nosza beszéld el most, ki vagy, honnan jöttél ?

Hol van a te hazád, mi szülktl lettél ?

Milyen hajó hozott, beszéld el szintén ?

S hogy min hajósok hoztak ide, szintén ?

Kiknek, miféléknek vallották volt magok' ?

Mert azt csak nem hiszem, hogy érkeztél gyalog.

Mondd el nekem azt is, hadd tudom meg tisztán,

Elször jöttél most vagy voltál már itt tán ?

Mert bizony megfordult sokszor sok vendég itt,

8 jó atyám bvében ellátta vendégit.*

Kékszem istenn Pallas szólt most unnak :

•A miket beszélek, igazán úgy vannak,

Apám Ankhialos nekem, Mentes nevem.

Evez taphiknál vagyok fejedelem.

A sötét tengeren most ide hajóztam.

Temesából rézért fényes vasat hoztam.

Hajóm a városon kül a mezn maradt,

A Rheitron partján, az erds Neion alatt.

Vendégtársak vagyunk vele rég, elhidd ezt,

Elmenvén, megkérdhetd az öreg Laertest

;

Nem jár a városba már többé, azt mondják,

A mezn szenvedi sok fájdalmát, gondját,

Egyedül csak egy vén cseléd gondozza itt,

Ki, — ha a fáradság meglepi tagjait,

S alig vánszorog már gazdag szlejébe', —
Ételt és italt is ez rak elejébe.

Most ide jövék, azt haliam, atyád itt van,

Pedig az istenek gátolják az útban.

Isteni Odyssevs él még, elevenen

Tartják visszu egyhol a széles tengeren,

Valami szigeten, mely a tengert iszsza,

Gonosz, vad emberek itt tartják t vissza.

Hanem én most neked ímé megjósolom,
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És hogy beteljesül, ersen gondolom,

Bár jóe nem vagyok s nem értek jósjelekhez,

Istenek sngalma vezetett ezekhez.

Soká nem lesz távol már e naptól fogva

Édes hónától, bár vasláncz tartja fogva.

Majd talál módot, hogy kimeneküljön

Találós eszével, hogy visszakerüljön.

De rajta, igazán add most értésemre,

Az ö fia vagy-e, ekkora létedre ?

Mert hasonlitsz hozzá szemeddel, fejeddel,

Hisz egymáshoz gyakran járogattunk volt el.

Míg elhajózva Trójába nem került,

Hol Argos legjava a harczra összegylt.

Hanem azóta nem találkoztam vele.»

Az eszes Telemakh erre igy felele :

• Vendég! én elmondok mindént biz' igazán.

Hogy a fia vagyok, azt mondja jó anyám,

De magam nem tudom : hát ki is tudhatja

Ontapasztalásból, hogy ki volt az atyja ?

Yajh boldog férfiú gyermeke lehetnék,

Ki birtokán nyugton, bókén öregednék.

Most a halandók közt legszerencsétlenebb

Fia vagyok, mondják : — minthogy ezt kérdezed.*

Kékszem istenn válaszolt most ennek :

«Az istenek bizony nem adtak nemednek

Nemtelen származást, st nagyhiríí véget,

Hogy ilyennek szüle Pénelopé téged.

Mondd : mit ülnek itt most, lakzit ? vendégséget ?

Mi nép ez itt ? ugyan volt erre szükséged ?

Mert nem közebéd ez, úgy tetszik énnekem.

Ggösen lakoznak itt valamennyien.

S jóravaló ember ha ide beszólna,

A boszankodásra elég oka volna.

»

Eszes Telamakhos szólt viszontag ennek :

• Vendég! tudd meg hát, mert kutatod, kérdezted :

Nagy bség lehetett még ezen a portán,

Mikor itt volt // is sors végzése folytán,

De más volt végezve a rósz isteneknél,

Kik lealázták t minden embereknél.

Mert rám ilyen nagy gyászt még holta se vonna,

Hogyha bajtársai közt elesett volna

Trója népe közt vagy barátai mellett,
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A hogy bevégezte a harczi küzdelmet

;

Bzép sírhalma volna az édes apának

És hírt nevet szerzett volna a fiának.

Most dicstelen óV kit a vész elragadott,

Se híre se hamva, — csak keservet hagyott.

De korántsem csak ez oka a bánatnak,

Istenink más bajjal is meglátogatnak.

Dalikhion, Samos, s erds Zakynthosbau

A hány fejedelem és uralkodó van,

S a hány kormányozza a sziklás Ithakát,

Mind anyámat kérik, s a házunkat rontják.

meg a gylölt nászt se meg nem tagadja,

Sem az egész dolgot annyiba' nem hagyja.

k hát lakomáznak gggel, agyonesznek,

S csakhamar engem is bizony tönkretesznek.

»

Boszusan szólítja meg Athéné most ezt

:

«Istenem, beh méltán várod te Ulyssest,

Bizony reá nagyon szükséged lenne itt,

Hogy e galádokra rátegye kezeit.

Mert ha most megjve s sisakkal .megállna

Az ajtóban, — s volna pajzsa meg dárdája,

Mint látám elször nálunk poharak közt,

A mikor llostól Ephyrából megjött

;

(Ott járt emberöl mérgeket keresve,

Hogy rezes nyilait velk megkenhesse,

De az nem adott, mert félt az istenektl,

Hanem adott atyáin régi szeretetbl.)

Ha a kérk között ekként megjelenne,

Beh rövid életük, beh bús nászúk lenne.

De mert csak istenek tudják fenn a mennyben,

Hogy boszút állani visszatér-e vagy nem ;

Azért azt javaslom, gondolkozzál magad,

Mint tisztíthatod meg tlük a házadat.

Rajta tehát figyelj most, vigyázz szavamra,

A hs akhivokból hivj gylést holnapra,

Mondd meg akaratod mindny ájoknak nyilván

Tanukul az égnek isteneit híván.

Mondd, hogy parancsolod, nem kéred, rendeled,

Hogy a kérk innen mind haza menjenek.

Ha pedig anyádat szíve férjhez vonja,

Atyja dús házába térni legyen gondja.

k rendezzék majd ott a nász sorát rendjét,
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Adva kedves lányhoz illend kelengyét.

Egy okosat neked is tanácslok, ha kell,

Húsz légjobb evezs hajódat szereld fel,

Indulj tudakozni, hahogy hírt hallanál

Távoli atyádról a föld lakóinál,

Vagy Zeus mondana valamit felle,

Dicsség a földre leginkább száll tle,

Elbb Pylosba menj, Nestortól tudakozz,

Onnan meg Spartába szög Menelaoshoz,

Mert az ércz-pánczéloe akhivok sorába'

Ez volt legutolsó, ki megtért hónába.

Ha megtudod, hogy él és visszatérend ,
Bár kínos, várj a míg lejár egy esztend ;

Ha meg azt hallod, hogy elveszett halottan,

Szeretett hazádba térj vissza legottan,

Emelj hantot, s áldozz illn, ne szegényül,

S engedd anyádat egy máshoz feleségül.

Miután megtetted és teljesítetted, \

Arra legyen gondja eszednek, lelkednek,

Hogy házadban miként öld meg a kérket,

Csellel, avagy nyilván mint veszítsd el ket.

Nem is ill hozzád kicsinységet tenned

Ily korú létedre kis gyermekké lenned.

Hát a dicsségrl tudomást te nem vészsz.

Mit mindenki eltt szerezett Orestés,

Cselszöv Aigisthost hogy meglakoltattá,

Ki által elveszett drága édes atyja?

Úgy tégy — , mert nagyon szép, s nagy vagy, a mint látom,

Hogy az utókor is dicsérjen, barátom !

Én már gyors hajómhoz s társiinhoz menendek,

Kik rám várva talán türelmetlenkednek.

Legyen pedig gondod arra, a mit mondtam,

Ne feledd megtenni a mit ajánlottam.*

Eszes Talemakhos szólt neki viszontag

:

« Mindezt énnekem beh jóságosan mondtad,

Mint az atya szokott szólni gyermekével

;

Igazán ezt soha se feledem én el.

De maradj még, bárha utad sietteted.

Hogy megmosakodva felüdítsd szívedet,

Hogy drága s értékes ajándékot végy el,

— így indulj hajóra szíved örömével, —
Mely részemrl kincsül fog szolgálni néked,
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Mint kicserélnek baráti vendégek.*

Kékszem Athene felelt neki újra

:

• Ne tartóztass többé, vágyom már az útra,

Az ajándokot meg, mit szíved nékem ád,

Hogyha visszatérek, majd csak akkor add át,

— Szépet választva ki — majd hazamenbe\
Méltó lesz pedig rád, a mit kapsz cserébe.*

A kékszem Pallas eltnt e szavakra,

Láthatlan', röpülve, mint madár, magasra.

Ebbe pedig önte bátorságot, ert,

S atyjára gondolt, inkább még mint az eltt.

Elámult, gyanítva, hogy Í6ten volt nála.

És nyomban a dölyfös kérk közé álla.

Ezek egy nagyhír dalnoknak örültek.

Csendesen hallgatva, a kit körül ültek.

Az akhivok gyászos megtérését zengte

Kiknek ilyen sorsot Athene teremte

Énekét meghallá fönt az emeletben

Ikarios láuya, Pénelopé menten,

S háza lépcszetén alájve nyomban,

Két szolganje is követi t nyomban.

A mint a kérkbez k eként lemennek,

Megállnak küszöbén a diszes teremnek

;

Pénelopé arczát finom fátyol fedte,

Jámbor szolgálói ott álltak mellette,

Könyekre fakadva a dalnokhoz szóla :

• Isteni Phemios, más dalod nem volna . . . . ?

Tettérl istennek, avagy tán embernek,

Miket a dalnokok sokszor ünnepelnek,

No hát ím ezekbl némelyiket zengd el,

k pedig hallgatva, igyák a bort reuddel.

De a bússal hagyj föl, kínozza szívemet,

Hisz a gyász leginkább sujtola engemet

;

Mert oly férfi után epekedem vágyva,

Kinek híre elhat Argosba, Hellasba.

»

Eszes Telemakhos válaszola ennek

:

• Édes anyám, ugyan miért ellenezned,

Hogy a kedves dalnok csak azt a dalt kezdi,

Melynek zengésére t a szíve pedzi ?

nem oka, Zevs az ; ki sorsunk úgy méri

Mindünkre egyenként, a mint tetszik néki.

Ennek a dalnoknak se bne akkor hát,

Philologiai KxKmy. VIII. I.
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Hogy eldalolja a danaok balsorsát

;

Mivel az olyan dalt dicsérik meg épen,

Mely egészen új a hallgatók fülében.

Legyen bátorsága szívednek lelkednek,

Ttír hallgatója hogy légy az éneknek ;

Mert megtérte napját nemcsak ö veszté el,

Bövölködik Trója sok másnak vesztével.

De most a szobádba távozzál el innét,

Láss a te dolgodhoz, a mi téged illet,

Guzsalyt, szövszéket ottan felkeressed,

Szolgálóidat a munkára vezessed.

Szólásra bárkinek vau itten adva jog,

Nekem leginkább, ki e házban úr vagyok.

•

Amaz hát fölmegyén ismét a lakába,

Mert igazat látott fiának szavába'.

Ott hós Odyssevsért tovább siránkozott,

Pilláira Pallas míg álmot nem adott.

A kérók csak zúgtak az árnyas teremben,

Eszes Telemakh szólt hozzájok ezenben :

•Anyám kéri ti, kiket fed góg mázza,

Mulassunk csendeseu, vigan lakomázva

;

Szép az olyan dalnok dala, mint ez itten,

Ki hangjára nézve olyan, mint egy isten,

Reggel meg gylésbe jertek el mindnyájan,

Hogy eltávozástok nyíltan megkívánjam.

Lakomátok helyét máshová tegyétek,

Fölváltva egymásnak jószágit egyétek.

De ha hasznosabbnak és jobbnak látjátok

Csak egyét pusztítni : ám pazaroljátok :

Én pedig kérem az ég miuden lakóját,

Hogy vesztetek által mindezt megtorolják.

»

Szólt. Azok mérgükben föl nem érik észszel.

Nekik szólni hogy az ily bátran merészel.

Evpeithes fia szólt Antinoos erre :

• Bizony az istenek tanítnak ilyenre,

k tanítnak, hogy légy irányunkban kevély,

Hogy ilyen ggösen, s vakmeren beszélj.

Vajha Zevs — bár si jogod van is hozzá —
Hogy itt király lehess, soha el ne hozná.*

Eszes Telemakhos szólt viszontag ennék :

• Vájjon a mit mondok, nem tetszik kedvednek ?

Szívesen veszem, ha Zevs nékem ilyent oszt,
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Vagy azt hiszed, ez a földön legnagyobb rósz ?

Királyságot nyerni, nincs abba' rósz semmi,

Nagyobb tiszteletben gazdagabbá lenni.

De az akhivokból van más nemes is még
Ithaka szigetén vének s ifjak ismég.

Legyen hát nékiek itt a fhatalmok,

Ha valóban meghalt Ulysses a bajnok.

De úr maradok én házam tája fölött,

Mit 6 szerze nekem sok küzdelem között.

»

Polybos fia szólt Evrymakh most ennek :

«Nem lehet azt tudni, csak az isteneknek,

Hogy ki lesz királya majd az akhivoknak,

De tartsd meg jószágid s légy ura azoknak.

Ne is jöjjön olyan, ki téged elüldjön

Jószágidból innét, mig nép lesz e földön.

De mostan barátom, kérdeznélek téged,

Kicsoda, micsoda volt az a vendéged ?

Merról került ide, mi országból, honnan ?

Melyik nemzetségbl ? honi földje hol van ?

Érkez atyádról hozott tudósítást ?

Hitelre adott pénzt, követelt, vagy mi mást ?

Nem is ismerkedve, nagy szaporán ment el,

Pedig arczát nézve nem volt silány ember. »

Eszes Telemakh így adott feleletet

:

••Evrymakh, biz atyám megtérte elveszett,

Nem hiszek már hírnek, se a hírvivnek,

Akárhonnan hozzák, akármerrl jónek.

A jóslat se bánt, hogy mi, mikép, miért lesz,

— Mit anyám, jóst híván a házába, kérdez. —
Az a jövevény meg azt monda magáról,

Távoli vendégem, még édes atyámról,

Ankhialos fia, és Mentes a neve,

Evez táphiknak 6 a fejedelme.

»

Így szólt Telemakhos, de titokban lelke

Az égi istennt Pallast felismerte,

Azok meg a tánczot, s éneket keresték,

S ujjongva mulatnak, bevárva az estét.

Mihelyt a sötét éj hozzájok érkezik,

Otthon lefeküdni elmegyen mindenik.

Telemakhos pedig a hol az udvarban

Magasan épített hálószobája van,

Honnan tág kilátás nyilt távoli földre,
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Ott ágyába feküdt, de sokat tndve.
Mellette fáklyát vitt jó Evrykleája,

— Peisenorid Opsnak lánya — h dajkája,

Kit a vén Laertes vásárolt hajdanta,

A hajadonért húsz ökör árát adta,

Mintha feleségét, a lányt úgy szerette.

De érette nejét sohase sértette ;

Telemakh kiváltkép szerette lakában,

S az is nevelte öt kis gyermek korában.

Kinyitá az ers teremnek ajtóját,

S nyomban levetette szép puha ruháját,

S az eszes vén asszony kezeibe dobta,

— Ez meg kitisztítván szegre akasztotta

Nem igen messze a jól átfúrt ágy melll,

S aztán eltávozott a hálóterembl

Át az ezüst gombos ajtón ;
- - betette ezt.

Azután a szíjjal rátolta a reteszt, —
Majd puha ágyában egész éjjel ébren,

A Pallas javallta út forgott fejében.

Boros GÁBOR.

Petfi : •Reszket a bokor mert ...» ó-izlandi nyelven :

Reynirunnr reidhast til,

Reifr fugl settisk thar eptir ;

Hjarta mér hwdask ok.

Nú í hug mér komttú,

Thú minst, sólhvit maer,
Mestr JHrknasteinn heimrs.

Vegr órór vexir til,

Védhir máské thrungt of strandit*

;

Svárr sefi ok hjarta mér
Svá fyllir, ávallt rleiri.

Holdok hjarts thú em mér !

At heldr thú ert födhur né módhur.

Getr thú thess, bjrt mey,
Fyr lngu thviat saman várum,
Unnir mér, vár í ióli, —
Nú álídhar kait bjaznótt.

At thú né mér ant,

Emi sem fyrr, h'fdhu heill

!

Ef ant af heilum hug mér,
Heillari mun lifdhu enn sem fyrr

!

Dr. VVi.I8I.ooki Hknrík.
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1. Kntische und palaographische Beitrage zu den altén Sophokles-Scholien

von Péter v. Pappageory. Leipzig, 1881.

•2. Ueber Taktgleichheit in der antiken Metiik, mit hesonderer lUicksicht

anf den Dochmius von l>r. Albert Voyelmann. Stuttgart 1877. (A «Fest-

schrift zur Sacularfeier der Universitat Tübingen» '19—50. lapjain).

o. Znr griechischen Dialektologie. I. Itemerkungeu zur Dorischen Accen-

tnation. II. Die Excerpte ~z?\ oiaXéxTrov, namentlich in Bezúg auf die

Abschnitte ~zo\ Aojoíoo; von Richárd Mcister. Grittingen, 188:1.

V. Eclogae poetarum graecorum scholarum in usum eoinposuit Hu<j<>

Stadtmüllcr. Leipzig. 1883.

A Sophoclesre vonatkozó scholionok legutolsó és legjobb kiadása

Elmsley, Gaisford és Dindorftól jelent meg Oxfordban és Lipcsében két

kötetben (Scholia in Sophoclem. 2 voll. Vol. I. ed. Elmsley, cur. Gais-

ford. Oxon. 1825 és Lipsia? 1820. Vol. II. ed. G. Dindorf, Oxon. 1852).

Az els kötet a régibb, a második az újabb és a Triclinius-féle scholio-

nokat adja. Az újabb scholionok és a Triclinius félék kitünö kiadóra

akadtak Dindorfban, de a régiebbek az Elmsley-féle kiadásban (melyet

Elmsley halála után Gaisford rendezett sajtó alá) annyira hemzsegnek a

nk hibától, hogy hasznukat alig lehet venni. Mivel e bajon Dindorf se

segített véglegesen, ki a második kötetben « Annotationes ad vetera

seholia* czím alatt az els kötetnek igen számos helyét megjavítja, Pa/t-

/mpeortf a régi scholionokat fentebb említett munkájában tanulmánya

tárgyává tette. Könyve két részre oszlik. — Az elsben (
1—3íL 11.) min-

denekeltt Elmsley kiadásával foglalkodik, melynek hiányait a követke-

zkben állapítja meg : 1. egyes szavak írásában nagy hanyagságot tanú-

sít : 2. az interpunctio tekintetében nagy zavar uralkodik ; 3. sok helyütt

a scholionok nem az igazi kifejezésekre vagy verssorokra vonatkoznak;

t. a kézirat lectiói hibásan vagy hiányosan vannak reproducálva

:

5. semmi törekvés se mutatkozik arra nézve, hogy a szöveg a kritika tör-

vényei szerint megigazítva adassék (2— 5 11.). Mindezen hiányokat példák-

kal is illustrálja Pappageorg. Azután behatóan vizsgálja a Laurentianus

(t. codexet (mely az Elmsley-féle kiadás alapját képez Laurentianus L.

után a legbecsesebb) és számos példával kimutatja annak a Laur. L.-el

szemben mutatkozó számos hibáit és egynehány elnyeit. Hibája, hogy

sok helyt mutatkozik a szövegnek áthelyezése, összeolvasztása vagy ki-

hagyása, melyek néha a leghihetetlenebb corruptelákban mutatkoznak

ifi— 12. 11.) ; elnye, hogy több helyütt a helyesebb lectiót adja, vagy

olyan scholionokat nyújt, melyek a Laur. L.-ben egyáltalában véve hiá-

nyoznak (13—23 11.). ítéletét a Laur. G.-re nézve abban foglalja össze,
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hogy az a Laur. L. szövegének megigazításánál használható ugyan, de

a legnagyobb elvigyázattal (6-ik 1.1; egyszersmind oda nyilatkozik,

hogy ajánlatos volna a Lanr. G.-nek azon scholionjait, melyek valószí-

nleg régiek, ós melyek nem egészen értékteleoek, a régi scholionok egy

új kiadásához mellékelni «Excerpta ex G.» czímniel (21-ik 1.). Consta-

tálja ezután Pappageorg a Laur. F. és H. codexek hasznavehetlenségét

(23-ikl.) és fölemlíti röviden L. Lange-nek Giessenben (1860—1870-ben)
megjelent «Specimina»-it, melyekben a Codex Lobkowicianus variánsai

teljesen össze vannak állítva : ezeket is nagyrészt hasznavehetleneknek

tartja, ámbár hogy a kiadó (Lange) sokszor ezeknek ad elsbbséget

(23—24. 11.). Miután így kimutatta, hogy mennyire nyújthatnak segéd-

eszközt a régi seholionokat tartalmazó ránk maradt codexek a Laur.

L.-ben lev legjobb scholion-szöveg megigazítására, áttér azon segéd-

eszközök megbeszélésére, melyeknek elteremtése magától az illet ki-

adótól függ. Két ilyen segédeszközt említ: Az egyik annak szemmel

tartása, hogy a költnek min szövegét tartották szemük eltt a scho-

liasták (24

—

31.11.); és e tekintetben arra a kedveztlen eredményre

jut, hogy a magyarázók a legtöbb esetben a Laur. L. hibás lectióira

voltak tekintettel (31. 1.). A másik segédeszköz a scholiasták nyelvének

(melynek fbb sajátságait ki is emeli) beható tanulmányozása (31—38.

11.). — Tanulmányának második részében (40—X4 11.) Sophocles hét

tragoediájára vonatkozó számos scholion szövegét javítja. Záradékul

egy index több író (Eurip., üesych., Horn., Pint., Sopb., Suid.) tárgyalt

helyeinek sorozatát adja.

A második helyen említett értekezésben Yotfelmann az antik me-

trikában uralkodó tactus-egyenlség elve mellett harcból (ami külömben

egy kettnek ellenvetésétl eltekintve, úsy-zólva általánosan el van fo-

gadva), és ennek bebizonyítására Cicero Örator-jának egy helyét hasz-

nálja föl, melyben a próza, illetleg szónoklat és a költészet rhytbmusa

között való külömbség tárgyaltatik (41—44. 11.). Vogelmann ezután ki-

fejti, hogy nemcsak az antik indulókban (különösen a katonaiakban' és

prosodiá-kban (templomokhoz és oltárokhoz való menet közben énekelt

dalokban), hanem az antik tragunlia kimért és komoly táncz kisóretében

(melyet a menüettel és francaise*zel hasonlít össze) eladott kardalaibaii

is minden kétségen kívül tactus-egyenlség uralkodott (44—46. 11.). —
A dochmiusról (^ ^ _) szólva kifejti, hogy a tactus-egyenlség elvét

szem eltt tartva, eleinte fölütéssel ellátott
4
/4-es tactusnak ( w |

w —

)

tartotta, késbb azonban elfogadta Brambach nézetét, ki azt metrikai

munkáiban igen helyesen * s-os (illetleg három % os) tactusnak veszi,

melyben azután az els %-os lábban az ers tactusrész (a lábbal való

lépés) a rövid szótagra, a másik két %-osban a hosszú szótagra esett

( ... _ ?_ ^-
|

•
, ) : és ez adta meg a dochmius rhythmusának azt a külö-
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nos egyenetlenséget, melynél fogva az különösen a szenvedélyek festé-

sére szolgálhatott. Egy 17 -ik századbeli Siciliano-ban (olasz tánczban)

és egy Fandango-ban (spauyol tánczban) is hasonló rhythmus látható.

Meister két tanulmány-csoportot közöl a dór dialectusról. Elzje
ez azon munkának, melyben Meister az Ahrens-féle könyv 1

) dór dia-

lectusról szóló részét új feldolgozásban fogja adni. 2
) Meister, kinek az

aeol dialectusról szóló kitn munkáját (1. a 2-ik jegyzetet) a külföldi

kritika a legnagyobb elismeréssel fogadta, szintén (mint ma már mond-

hatni Németország majdnem minden kiváló tudósa) az új-grammatiku-

sok elveit vallja és az els tanulmány- csoportban több nyelvi jelenséget

az analojia (értelem-rokonság, psychologiai momentum) alapján igen

egyszeren (rnert egyszer az igazság mindig) és meggyz ervel ma-

gyaráz.3
) Az els tanulmány-csoportban a dór ékezés következ pontjait

*) De graecae linguae dialectis. Scripsit Henricus Ludolfus Ahrenn,

Lioer priinus. De dialectis aeolicis et pseudoaeolicis. Gottingae apud Van-

denhoeck et liuprech. MDCCCXXXIX. Liber secundus. De dialecto dorica.

(iottingae apud Vandenhoeck et Huprecht MDCCCXL1II.
t
) Meister Ahrens egész munkájának új kiadásán dolgozik, mely a

következ czímmel fog megjelenni : IHe griechischeii Dialekte. Auf Grund-

lage des Werkes : «De graecae linguae dialectis edidit Ahrens* neu bear-

l>eitet von Richárd Meister. Az egész munka négy kötetbl fog állani, eddig

csak az els jelent meg: Kráter Kand. Asiatisch-aeolisch, boeotisch. thessa-

liseh. Göttiugen. Vandeuhoeck und Kuprecht. 1882. VIII, 310.
3
) Igaz ugyan, hogy a mennyiben nem képzelhet semmiféle nyelvi

alak keletkezése a "lélek* \'Wfi\) tevékenysége nélkül, ilyen értelemben

nem csak egyik vagy másik, de minden nyelvi alak megalkotása "psy-

chologiai momentumon* alapszik. Ha azonban megfigyeljük pl. a ?'.;xáo;xsv-

1k>1 keletkezett riptTiusv-t, azt fogjuk .látni, hogy az áo-ból való m meg-

alkotásánál a lélek tevékenységét a hanganyag minsége, a terméxzetiséy

\yjs\Z) indítja meg: tehát az 'o természetesen psychikai tevékenység kere-

tében, de hangtani törvény, szóval: -physiohtgiai momentum alapján ke-

letkezik az áo-ból ; és ha szemügyre vesszük a -oX»7ao-ból keletkezett

-oXvr&y-t, azt fogjuk észre venni, hogy az vj nem a hanganyag minsége,

nem a természetiség alapján keletkezett az ao-bói (mert hiszen akkor az

xo-nak a hangtörvény alapján o-vá kellett volna válni), hanem keletkezett

azon értelem- rokonság alapján, mely az a és o töv «masculinumok» között

létezik : tehát az oj az ao-ból nemcsak hogy a psychikai tevékenység kere-

tében alakul, hanem maga a psychikai tevékenységet megindító er it. i.

az értelem-rokonság, analógia) is psychikai, szóval : a -oXtTao-ból keletkezett

rroAÍTou tisztán psychologiai moment iim -uíik köszöni létét. Ilyen értelemben,

tesznek külömbséget az új-grammatikusok a physioiogiai' és psychologiai

momentum között. — Másképen áll a dolog a mondatbeli kategóriák kelet-

kezésénél annyiban, hogy t. i. ott nemcsak az értelem -rokonsági (analógiái),
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tárgyalja : 1. Az attikai nyelvjárásnak azon ékezési szabálya, hogy a ter-

mészeténél fogva hosszú végelötti szótag rövid végszótag mellett csakis

properispomenon lehet, nem volt érvényben, mert találunk így ékezett

szavakat : "aios;, atys;, pvaíxe;, lláves, öcóts;, /J'ps?, vás^ nrtóxa;, 3u>a;, Totóa:.

Meister ezen jelenséget, miután Ahrens, Cauer és Schubert erre vonat-

kozó magyarázatait megczáfolja, abból magyarázza, hogy a dór nyelv

a nom. sing. accentusát a ragozásban megtartani törekedett, vagyis

hogy az egyes eset-alakok a nom. sing. analógiája szerint ékeztettek ; és

erre vonatkozólag a szabályt úgy formulázza, hogy a harmadik declina-

tióhoz tartozó dór oxytonák, a nom. sing. ékezete megtartás ának szabá-

lyát követve, az acc. singularisban és a nom. és acc. plurálisban mint

paroxytonák szerepelnek (4-ik lap). 2. Azt a tényt, hogy az av végzet

dór tulajdonnevek (pl. AX/.;xáv) á«,>v-ból összevont többes genitivusa oxy-

tonon (ámbár hogy a többi" a tövüek többes genitivusa a dór nyelvben is

perispomenon), Meister, megczáfolva Misteli véleményét, az áv vég nem
összevont tulajdonnevek (pl. T»táv, \;áv, Aiviáv) ékezetének analógiájából

magyarázza (4 ik 1.). 3. Hogy a dór nyelvben bizonyos igéknél az a«.

végzet inf. aoristi a természetnél fogva hosszú végeltti szótag daczára

paroxytonon, szintén az analógia kifolyása (4—5. 11.). 4. Cáfolva

Ahrens, Misteli, Cauer és Schubert állításait, igazat ad Meister a régi

grammatikusok arról való egyhangú és minden kétséget kizáró bizony-

ságának, hogy a dór nyelvben az összevont medialis futurumoknak *'-ra

végzd alakjai perispomenák voltak. Ezen alakok t. i. egyszeren a

hangtani törvények szerint ékeztetnek, és ezeknek ékezési módját köve-

tik az összevont medialis pra>sensek is (5—8. 11.). — A második tanul-

mány-csoportban Meister a külömböz kéziratokban elforduló -zy

otaAExTov czim excerptumoknak r.iy Aopíoo; czím részeivel foglalko-

dik, és kimutatja, hogy valamint a -iy aioXío? részben, úgy itt is az

Összes excerptumok egymással közel rokonságban állanak és három

excerptum-családot képeznek ; azután megállapítja, hogy min codexek

min excerptumai tartoznak az els, második és harmadik családhoz

;

végül megjegyez egyet mást az excerptumoknak Aldus Manutius által

eszközölt kiadásáról, valamint Constantinus Lascaris l-i^xr, czim gö-

rög dialectusokkal foglalkodó munkájáról.

hanem a « logikai* momentum is psychikai tényez, és mint ilyen teljes

joggal szintén *psychologiai» momentumnak nevezhet el. Mindezekbl

tehát az következik, hogy az új-grammatikusok a «psychologiai momentum »

-

féle « elnevezést » nem egészen helyesen alkalmazzák annak megjelölésére, a

mit igen helyesen irányuk egyik felve gyanánt vallanak, hanem hogy talá-

lóbban lehetne azt unahtgiai ttwmentum-n&k vagy egyszeren analagút-n&k

mondani.
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Stadtmüller egy rövid prajfatio és adnotatio eritica után .szemel-

vényeket ad külömböz görög költkbl ; mindenik költt rövid tájékoz-

tató bevezetés elz meg ; a lyrai metrumoknál a syllaba longa longior

nemcsak a schemában, hanem a szövegben is ki van emelve az által,

hogy az illet szótag egyszer vagy ketts magánhangzói kövér betk-

kel vannak nyomatva, különösen figyelemre méltó azonban a könyvnek

két függeléke, melyeknek elsejében («Explicantnr Eclogarum vocabula

et formae, de quibus in minoribus lexicis gramraaticÍ6ve ad discipulo-

mm usum adcommodatis non exponitur») az eclogáknak azon szavai

magyaráztatnak, melyekre nézve az iskolai szótárak vagy grammatikák

nem adnak felvilágosítást; másikában («Dialecti Aeolica> et Dorica^

leges primariae formieque difficiliores explanantur») az mol és dór nyelv-

járás fbb sajátságai vannak összeállítva. Tudtunkkal ez a két nyelv

sajátságainak iskolák számára való elsó rendszeres Összeállítása, mert a

Buchholz és Stoll-féle Anthologiákban csak egyes részletek fordulnak

el, és Fritzsche1
) csak Thecoritus dialectusát adja. De Stadtmüller össze-

állítása nem egészen kifogástalan ; mindenekeltt föl akarjuk említeni

azt, hogy nem emeli ki mindig pontosan, hogy mi tisztán hboIí vagy

dóri, és mikor esik össze az neol vagy dór alak a többi dialectusok alak-

jaival. A következkben, csak a szemelvényekben adott anyagra lévén

tekintettel, összeállítjuk a hiányokat, melyek igaz hogy nagyobb részt

minutiosus dolgok, de a philologiai acribia szempontjából még sem

helyeselhetk. Az híoI dialectus összeállításában a következk hiányoz-

nak vagy hiányosak :
~ áll - helyett : ítr». e h. Sn ; nemcsak az -o?.

hanem az -t* vég ? töv szók gen. singularisa is sy-t mutat ou helyett

(1. a 1 1-ik §. 1-s és a 27-ik §. 2-ik pontját) ; az anyagot jelent -so;
f
-e*

r

-eov végzetu mellékneveknél az -sio;, -s*.a, -ctov végzet epikai (1. a 1 5-ik

§. 1-s pontját) ; hogy -ípns-nek {
= -i>m) plur. geuitivu3a is van ine'n^ov),

azt ki kellett volna emelni a számneveknél ; t áll o helyett : IW*/,i; e h.

Bóxyc,; ; a áll ff* h. : -ítjos; e h. xssaaps; ; aa áll * helyett : Jíuaaó; e h. }\A6t ;

a £ v- helyett Homerusnál is elfordul ; w áll • helyett : -tóvr
4
v e h. kíveiv

;

az -aw»> vég igék néha -£">-ba mennek át mint Herodotusnál és a dór

nyelvben ; az aeolok azon szokását, hogy a verba contracták rendesen a

-\l: végek módjára ragoztatnak (:M>. §.), Theocritus is követi (lásd az

59. §. 4-ik pontját) ;
- áll ja helyett : -züí e h. 'astí; o áll " helyett: nsái

e h. y*"i; '*' áll o-3v helyett, mint az ionoknál és dóroknál. A dór dia

lectnsnál ezeket a hiányokat vettük észre : Ámbár hogy Meisternek fön-

tebb ismertetett dór ékezésre vonatkozó kutatásai jóval elbb jelentek

*| Theokrits Idyllen. Mit deutscher Erkliirung von Ad. Th. Herrnaun

Fritztche. Zweitf neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Teubner. 18Hí).
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meg Stadtmüller könyvénél, még sinosenek értékesítve azoknak ered-

ményei ; s áll a helyett: Sasttóai C-as'etóai-ból) e h. Ssatóa* (Seietóa'.ból)
;

j áll * helyett : ts-í^ó; e h. 3sau$; ; t. áll * helyett : te^;xó; e h. ssiaós ; 5

áll « helyett: süpa; e h. sápi";; tó áll 3 helyett: Xatóf^ív e h. Xa&fa&at;

tóa áll <xt helyett a fidk ind. act. sing. 2-ik személyében : -osópr.tó*

e h. npoaosí; ; a áll t,> helyett : swivávri e h. -r.vwvti ; sa áll i helyett

:

*sar; e h. e^; ; áll v helyett: fc e h. ív, ^;xs; e h. r,;*sv; ai áll a helyett:

/aXágai; eh. /aXáaa;; ao-ból összevonás útján lesz a: a; ao;-ból = scu;.

Ha olyan alakot is fölvesz a szövegbe mint aiija (Theocr. 6, 29), mely

Euhnken conjecturája ^a helyett, akkor azt magyarázni is kellene a

glossariurahan.
Dr. Pkcz Vilmos.

EEOSI SIMONÍDÉS GYÁSZVERSEI.

(Bertfk. I'oett. lyr. Gr. 2 szerént).

90. Az euboiai gyzkre.

Dirphys bérczei közt hullt vérünk. Euripos öblén

Szép sírhantot emelt állami pénzen a nép.

S méltán ! Ifjúkorunk tavaszán ragadott el a végzet,

S hsileg elvártuk a csata bsz viharát.

91. A marathoni gyzkre.

Hellénekért harczolt Marathonban athéni görögség

;

Díszes perzsáknak porba tiporta hadát.

92. Thermopylai.

Itt harczolt a Pelops szigetérl négyezer ember :

Háromszor tizezer áll vala szembe velk.

94. Megistias jós sírjára.

Itt nyugszik nagyhír Megistjás. Médek ölek meg,

Amikor átlépték Spercheios folyamát.

Megjóslá a jöv veszedelmet biztos igékkel,

S mégse hagyá cserben Spárta vezérfiait.

Ford. Fináczy Ern.
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PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

I. Pindaros gydzelmi dalairól. Irta Maywald József. (A kegyes ta-

iiííóremiiek budapesti fogymnasiurnának értesítjében.)

A verejtékes munkával járó élvezet nincsen Ínyére többé könny
librettókhoz szokott közönségünknek. Évekig tanulmányozni a mvészet
valamelyik remek alkotását, visszakövetni az írót a szavak fonalán a

lélek mhelyébe, elemezni a költ szívének dobbanását, megtapintani

üterét, megérteni egyéniségét annak minden erényeivel és botlásaiban

is csodálandó hibáival, felfogni azt a bizonyos ,körniger Tiefsinnt', me-

lyet rejteget : mindez mai napság már divatját miilta. Magas szempon-

tok ritkák, mint a fehér holló. Vagy a felületesség lapos talaján kú-

szunk, vagy a másik szélsóségbe esve, bonezoló asztalra fektetjük az

írót, s azt hiszszük, hogy ha minden kicsin}' szavát megmérjük, latol-

gatjuk, tudóskodva szétszedjük, mindent megtettünk. A költi genius,

termékeit szkkebl elméletek Prokrustes-ágyaiba beleszorítani, hiába.

nem lehet

!

Azon írók egyike, kik a legfurcsább bánásmódban részesültek

mindenha. Pindaros. S ha elóször közeledünk az ó-kor e különös alak-

jához, nagyon is értjük, "hogy ezt a végletekig tömör nyelvet, ezeket a

látszólag nyakatekert inversiókat, melyek kifigurázzák minden tisztessé-

ges grammatika hüvelybe bujtatott tóteleit, hogy ezeket a merész gon-

dolatszökemeket, összefüggés nélkül szkölköd gondolathalmazokat,

a képek, figurák, trópusok, mythosi vonatkozások ezernyi chaosát sokan

nem élvezhetik.

S mégis min szellemet ismerünk meg Pindarosban, ha nem res-

telljük a gondot, melyet rejtélyszer költészetének megfejtése okoz, ha

nem kíméljük az idt, mely megértéséhez szükséges ! A pindarosi exege-

sis igen sokat köszön Németországnak. Sokat különösen részletkutatá-

sok dolgában. Ha csak egy futólagos tekintetet vetünk Boeckh colossális

munkájára, Schneidewin commentárjára, fogalmat alkothatunk magunk-

nak a német szorgalomról. S hány kisebb értekezés jelent meg csak az

utolsó évtizedben, mely mind amennyi apró kérdések felderítésével fog-

lalkozik.

De amily roppant anyagot hordtak össze ilyetónkép a németek,

oly határozott kárára vált mindez Pindaros igaz egyéniségének wstheti-

kai méltatására. Milyen tehát az a görög óda ? S ennek válfaja a gy-
zelmi dal ? A zsidó hymnus, a latin egyházi ének, a modern ódaköltk,

egy Klopstock, Platen, Berzsenyi, Leopardi, Victor Hugó és mások min
szempontokat adnak a kezünkbe, melyeknek Pindaros megítélésénél

hasznát vehetjük ? Hogy érzett, hogy gondolkozott, hogy élt, cselekedett
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Pindaros ? Mik voltak erkölcsi motívumai ? Min viszony áll fenn költé-

szete reflexiós és közyetlen érzésbl fakadó elemei közt? Ilyen és hasonló

kérdések plasztikusan kifejezve eddig nem voltak,

Mi ennek az oka ? — Az, hogy a philologusok közöl sokan, elég

rosszul, kasztszerleg elkülönítik magokat, hogy anomáliának, ízet-

lenségnek, szentségtörésnek bélyegeznek minden oly törekvést, mely

általános irodalmi szempontokból igyekszik az ókori irodalmat is méltá-

nyolni. Miért ne lehetne Homerosról, Aeschylosról vagy akármelyik

más ó-kori íróról is olyanfajtájú könyvet írni, mint a minó teszem

Gyulainak Vörösmartyról írt könyve ? Avagy Aeschylosnak nincsen

lelke, érzése, erkölcsi és költi egyénisége

?

Minapában kezembe akadt a budapesti kegyesrendi gynmasium

ez évi értesítje, melyben Maywald úr értekezik Pindaros gyzelmi da-

lairól. Tehát csakis magukról a gyzelmi dalokról ? Ügy látszik ; mert

az értekezés végén azt igéri nekünk az író, hogy a költ egyéniségérl,

korának szellemérl s a költemények külalakjáról máskor fog szólni,

bár néhány sorral felébb azt mondja: «Czélunk volt Pindaros költésze-

tének képét vázolni. » Hogyan ? Költészet és költi egyéniség külön? Kü-

lön a test, külön a lélek ? Külön az okozat és külön az ok ? — Mi úgy
képzeljük a ,költészet' szót, hogy a ki azt vizsgálja, kifejti a mbl az

alanyt, a tartalomból a magot, a tükörképbl az individuumot ! Vagy az

értekezésre szánt 48 oldal nem volt elégséges minderre ?

No de ne gáncsoskodjunk ! Hiszen nyilvánvaló, hogy M. úr csak

a költemények tartalmáról és szerkezetérl óhajt szólni

!

Nincsen ennél nehezebb feladat ! Pindaros ódái mind ugyanazon

gondolatkörben mozognak : gyzt magasztalni, ez a feladat. A magasz-

talás mikéntjét a hagyomány útján kifejldött tethmos szabja meg.

Hogy ismertessük már most meg a mvelt ember eltt — mert hisz a

tudomány közkincs, melyet minden okos embernek meg kell értenie, —
mondom, hogy ismertessük meg e számtalanszor ismétld, de mindig

új és új árnyalatban feltn gondolatcsoportot ? Erre nem elég, hogy

elmondjuk sorban költnk ódáinak tartalmát (ki bírná ezt elolvasni

modern prózában?), az sem elég, hogy bven idézzük a költ szövegét :

mindkét esetben nem kerüljük el az unalmasság vádját. Pindaros költe-

ményeinek tartalmi eladására nincs más mód, mintha azokat bizonyos

eszmék vagy uralkodó szempontok köré csoportosítjuk. írói fejldésrl

Pindarosnál nem lehet szó : költészete a világnézletnek ugyanegy forrá-

sából fakad legrégibb költeményeitl kezdve mindegyik további alkotá-

sában : mvei nem tükröznek vissza bels lelki küzdelmeket, forrongó,

sajgó, hullámzó kedélyállapotokat ! Költi periódusai neki nincsenek.

Ha tehát bels szempontjaink nincsenek, vannak tán külsk, me-

lyek a tartalmi eladást elsegítik ?
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Bizonyára vannak. Már maga a költ élete, bármily fogyatékos a

reá vonatkozó hagyomány, némi támogató pontokat látszik szolgáltatni

egy oly keret megalkotásához, melybe a költ mveinek taglalása is

beleillik. Hát még a történeti események háttere ! Hát az ódák helyi

vonatkozásai ! Maga a szerz által is idézett és derekasan felhasznált

Mezger is mi szépen osztályozza az ódákat : Hieron és köre. Theron és

köre. Arkesilas. Thessaliai ódák. Bu*otiak. Athéui ódák. Aeginaiak.

Vegyesek.

Az értekezés szerzje ugyancsak czitálgatja Pindarosát. Ismeri is

a költt külsleg. Tudja, hogy hol mit mond ; érti a módját, hol kell a

távolból vett czélzást is felhasználni. De ez még nem elég. Valaki könyv

nélkül elmondhatja az egész Horatiust, le is fordítja, tudós apparátus-

sal interpretálja : s szerzjét még sem érti. E század elején nálunk is

Magyarországon így mvelték a classicai literaturát: csodálták (de

ritkán közvetlen hatás folytán), dicsérték (legfölebb a szép külalak

miatt), idézték az élet legkülönfélébb mozzanataiban : s igazán, mélyen,

valójukban még sem értették.

Ehhez ugyanis két dolog okvetetlenül szükséges. Egyik az, hogy

az ember évek hosszú során keresztül mindent, a mit olvas, hall, lát,

szemlél, tapasztal, írójának vagy költjének szempontjából olvasson,

halljon és tapasztaljon. Értem azt, hogy az illet író az ember egész

gondolatkörét megtelítse.

Szükséges továbbá (s nem tudom, vájjon nem-e ez a fontosabb),

hogy általános irodalmi szempontjaink legyenek. A classicus philologus,

bármin jól véli ismerni az egész régi életet és annak minden szellemi

nyilvánulásat, mégis csak akkor fogja igazán ismerni, ha a modern iro-

dalmakban is van tájékozottsága. 8 viszont a modern irodalmi kérdé-

sekben egyedül azt tartjuk valóban illetékes kritikusnak, a ki helyes

képet alkotott magának (bármi úton, tehát akár fordítások segítségével

is) az ó-kori irodalomról. Mert az irodalom az emberiség szellemi fejl-

désének facitja. E fejldést pedig egészében ismerni kell. Nem elég an-

nak egyik végét ismerni, a másikát nem.

Értekezésünk szerzje, felteszem, hogy ismeri a modern irodai-

mat, de jelét nem adta Pindarról szóló értekezésében. Pedig az ó-kori

dolgok, akármelyiköket veszszük szemügyre, csakis úgy domborodnak ki

szemünk eltt a maguk egész valójukban, ha összehasonlítjuk a

mieinkkel.

A mit szerznk elmond, nem új, de igaz. A feladat tehát az lett

volna, a régit szépen, jellemzetesen elmondani, fígy a hogy a szerz

Pindaros gyzelmi dalairól szól, minden jellemz vonás annyira elmo-

sódik, hogy az értekezés végére érve, ugyancsak nincsen tiszta, világos

képünk arról, milyenek voltak hát ezek az ódák ? Hogy jellemez egy
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Macanlay, egy Taine, egy Kemény ? Hús és vér, a mit elttünk látunk.

Éles, hatalmas körvonalokban áll szemünk eltt egy Shakspeare, egy

Bacon, egy Széchenyi az tollúk alatt ! Lehet, hogy itt-ott túloznak,

hogy a részleteket mellzik, — de alapjában h a lélek, hü a test.

Vagy vegyük akár magát Pindarost is. ( 'nrixet munkája (La Poésie

de Pindare) kisérlet ugyan csak, nemkülönben a Villemain széles alapo-

kon nyugvó munkája (Essais sur Pindare), — de mégis fogalmat nyújt-

hatnak arról, hogy régi Írókról mikép lehet írni.

Vagy nézzük meg, hogyan írt Száxz Károly a világirodalom epo-

szairól szóló könyvében a görög eposzról. Bizonyára sem formál jogot

arra, hogy újnak tartsuk mind, a mit elmond. De hoyy és miképen, ala-

csony vagy magas szempontból, szárazon vagy lüktet, jellemz stilben,

ez itt a kérdés ! Mert nekünk irodalmi ízlést kell belénevelnünk nagy

közönségünkbe : ennek pedig els és fkelléke a plasztikus alak, a kevés

szóval sokat markoló stíl. Nincsen például érdemileg semmi kifogásunk

az ellen, a mit a szerz az epinikion tartalmáról mond. Alkalmi költe-

mény, a gyz, az istenek, a gyz szülvárosa, eldei, néha a tanító

felemlítése, politikai czélzások, vigasztalás, erkölcsi mondatok, polémiák

stb. — ezek képezhették igenis a költemény tartalmát, természetesen

mindig a f-eszme szolgálatában. De a szerz úr eladásában mindez

annyira szétmállik, szétnyúlik, hogy se szeri, se száma.

Helyesen adja el Maywald úr értekezésében, hogy a pindarosi

óda rendesen három, megkülönböztethet részbl áll. Bevezetés. Mythos.

Befejezés. Szól mindegyikrl részletesen : példákkal illustrálja a beve-

zetések különböz fajtáit, szól a mythos czéljáról, pindarosi sajátságai-

ról, vigasztaló, képleges, vagy tendencziózus használatáról ; a befejezé-

sek módjairól.

Az egész Pindaros-irodalomnak a sarkpontja tulajdonképen : a

mythos. Nemcsak hogy ez teszi a költemény legnagyobb részét, hanem
itt van elrejtve mélyen, elburkoltan, a nyelv és rhythmus összes kiak-

názható elemeibe temetett értelme az egész ódának. Hogy miért alkal-

mazta Pindaros, az az epinikion vallásos alkalomszerségénél fogva vi-

lágos. A görög ember mindenütt mythost látott, a mint Maywald úr is

helyesen megjegyzi (27. 1.) « Mindazon népeknél, melyek mint a görög,

szabadon, magoktól fejldtek, a mythologia a legegyszerbb, legtermé-

szetesebb kísérletnek tekinthet a létezk okainak megfejtésére.* (Bip-

part is így [Pindars Lében, Welt u. K. 120] : «Die Mythologie der

Griechen aber ist, wie die einer jeden Nation, welche sich frei ent-

wickelt, der ursprünglichste Versuch, die Welt zu erklitren.»)

A mythos módjai: párhuzam, vigasztalás, elhallgatás, intelem.

Nem hangsúlyozza M. úr azt az esetet, mikor a mythosnak az a czélja,

hogy az ellentéttel hasson. A ki költnkben járatos, a példákban nem
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lesz híjjával (v. ö. Schmidt L. Pindars Lében und Werke, 482 kk. pas-

sim és Mezger munkáját).

Nem követhetem egészen a szerzt abban, a mit a ás. lapon (Mez-

ger után, Siegeslieder 31 k.) a sententiákról mond. Nem hiszem el sem

neki, sem Mezgernek, hogy « érezte a költ is* a mythosnak homályos

vonatkozásait a gyzre. Bár megvan a vonatkozás mindenütt, nagy

hiba volna mégis a gyzt ós a mythicus hst, nagyban is, kicsiben is,

tövirl hegyire egymással összehasonlítani (mint pl. Dissen tévé). Elég

(s Pindaros is elégnek tarthatta), ha a két alak leyjelkmzübb vonásai pár-

huzamba állíthatók. A sententiák, nézetem szerint, legtöbbször nem
áthidaló részek, — ezek a költ egyéni, rétiee táló hajlamainak bizonyí-

tékai. Hogy a mondottakra vonatkoznak, vagy a mondandókat jelzik, az

természetes. De nem czélzatosau !

Még csak egy csekélynek látszó jelzjót akarom fölemlíteni szerz-

nek, a ki a görög iyra fejldési történetében elég tájékozottnak látszik

máskülönben. Sapphóról ugyanis azt mondja, hogy «a gyengéd szere

lemnek* dalosa. Hogy egyeztessük ezt össze (még ha úgy voloa is)

avval, a mit pár sorral fentebb olvasunk ? «<A lantos költészetnek ezen

neme akolinak neveztetik, s jellemz vonása azon szenvedélyes hév, mely

különösen az leöl néptörzsnek volt sajátja.** Tehát Sappho költészete

nem aeol költészet ? Gyengédség és szenvedélyes hév — egyszerre

Sapphóban ? A szerz úr ismeri velem együtt azokat a tüzes kifakadá-

sokat, azt az emészt, sorvasztó szerelmi lángot, azt a bájos rültséget,

mely, mint a földbl felcsapó lángoszlop, ijeszt, fojt, éget, pusztít. —
A szerz ismeri mindezeket, s Sapphó dala mégis ,gyengéd'? Ügy hi-

szem, véletlen lapsus volt, mely a toll futtában kikerülte figyelmét.

A görög lyrai kar-költészet ama bizonyos válfaja nem hypochrema

(zárjelben is hozzáteszi: j^o/pf^a), hanem hyporchema (foópy^aa).

Archilochos hymnusának töredék-szövegét nem egészen diploma-

tice közli a szerz :

KaAA:v.y.c yaíoe xva? f
ll

t

oá/.Xi'.;

Ajf>; tó y.oi ó 'lóXao;, at/aatá ovo.

e helyett

:

ava; c
llpá/.A£í;

Ajttc tí xái 'MXaoc,' aiyjxijta ovo.

A két vers két trimeter iambicus (v. ö. Dissen- Schueidewin

p. 121 ; továbbá Bergk, Poet. lyr. Gr. sub. Archil. frgm. 118.).

Maywald ur fordításai, tekintettel írónkra, jóknak mondhatók.

Ismeretes Cowley szava : « Ha valaki Pindarost szó szerint akarná for-

dítani, azt hihetné az ember, hogy egyik ííriHt fordította a másikat. •»

De még ha szabadon fordítjuk is, ódái a mi nyelvünkön, mely távolról
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sem rendelkezik az virtuóz görög stílusának ezernyi változataival, ok-

vetetlenül paraphrasist szülnek. Ez pedig minden lyrai zamatjától fosztja

meg a költt. Mindamellett azonban el kell ismernünk, hogy értekez

az idézett fordításokat igen nagy gonddal végezte. Kevés kivétellel min-

denütt eltalálta az értelmet. 1
>

Örültünk mi is, hogy valaki philologusaink közöl foglalkozik Pin-

daros reális tartalmával. Jóakaró megjegyzéseink foglalatja "csak az:

kevesebb szó, több súly, — csak néhány, de éles ecsetvonás,— kevesebb

czitátum, több jellemzés.
]>r. Fináczy Ern.

~2. A XIV. Lajos korabeli drámairodalom. Corneille és Racine. Irta Travnik

Zsigmond. (A lévai kegyes tanítórendi nagy-gymnasuni értesítje.)

Legjobbnak véljük ez értekezésbl egy pár jellemz részt ide nyo-

matni mutatványul ; mert ha méltatásához fognánk, vagy gúnynyal

kellene ostorozni a meggondolatlanságot, mely a tanítványoknak is szánt

programmban egy az önképzköri színvonalon messze alul álló tanári

dolgozatot tesz közzé, — vagy megbotránkozásunkat kifejezni azon.

hogy középiskolai tanár nem restell ilyen ízléstelenséget világgá bocsá-

tani intézetének értesítjében, — vagy szánalommal megemlékezni az

írói tehetetlenség e ritka példájáról, mely de nem folytatjuk, szól-

janak helyettünk az idézetek, melyekhez fölösleges a magyarázat:

19. 1. «Tagadhatlan, hogy a franczia szomorújátékírók különö-

sen Corneille és Racine munkáiban a szomorújáték nngy fényben >'* mél-

tóságban jelent mey.

«Tagadhatlan az is, hogy kivált Corneille és Racine fölül haladták

a világirodalom összes szomorújátékíróit — az egyetlen Shakespearet

kivéve. A világirodalom eme három drámaírói óriása fölülmúlva nem

h'hi. Corneille és Racine a régi franczia drámát tökei t/re emelték és pedig

azáltal, hogy több esetet, különféle szenvedélyeket vettek fel, a jellemeket

pedig teljesebben állítottak elö, 6t a jellemfestésben mesterek, tárgyukat

érdekessé és vonzóvá tudták tenni. A franczia szomorújátékok a gyengéd és

szelíd érzelmek elállításában nayyon szerencsések, meg kell vallani azon-

han, hogy a nagy és mélyebb szenvedélyek festésében nein oly remekek,

«A szomorújátékok személyeinek beszédei gyakran hosszas es czifra

•szóllamokból állanak, a szomorújáték személyei sokat elmélkednek és

okoskodnak, slh olykor lélektanilag is hibásak. Hátrányuk, hogy a nézö-

l
) A 12. lapon közli az I. pythói dal bevezetését magyar fordításban.

<S. sor: o o'c xviÓtjcuv úvp'ov voífov auo^sl, Maywald csak így fordít: « pihegve

álmodik », e helyett: álmosan pihegteti fodros hátát* (Ovpo; = 1. vizes 2.

hullámzó, fodros, [tóllakról, kalászokról isi).
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Wn vagy olvasóban magasabb és maradandó indulatokat és sympatkiát

nem gerjesztenek. Továbbá a franczia szomorújátékok egyik hiánya az

is, hogy rímekkel vannak írva, ez a tragikus beszélgetést szabadságától meg-

fosztja és lankadt egyhangúságot szül. *

20.1. « Lessingnek a francziák ellen folytatott harcza leginkább

színi bírálataiban vívatott. Azonban, hogy Lessing állításait a franczia

drámát illetleg meg lehessen érteni, azonkívül hogy <"> a francziák ellen-

sége volt, még azt is meg kell jegyeznünk, hogy neki nem az igazság, ha-

nem csak az igazság utáni törekvés kellett. Lessing csodálatos raisonneur

rolt, okoskodni legfbb foglalkozása cs életének legnagyobb öröme vala.»

21. 1. « Lessing legtöbbször a legnagyobb fenséggel tárgyalja a m-
vészet kérdéseit, például a hármas egységrl, a színi hatásról, a pathos-

ról szóló jegyzetei éppen oly igazak, mint szellemdúsak.

»

U. o. « Miután azok, miket Lessing Shakespeareról mond, néha

túlzások : éppen azért nem mindig fogadhatók el ; mi Shakespeare iránt.

hódoló tisztelettel viseltetünk, de viszont Shakespearomániában nem
*zenredi'mk* (e szerint Lessing szenved benne!).

22. 1. tCorneille a hsök, az eszményi hsök, a szó legnemesebb

értelmében vett hsök avatott leírója, illetleg festje.*

1 7. 1. iA külalakra vonatkozólag a mii (Racine Phedrája) Kifogás-

Uilan. Alkalmazva van a monológ és dialóg, melyek a jellemeket és hely-

zeteket megvilágítják. A dialóg majd kellemes, majd fönséges,

vagy lever hangulatot ébreszt kedélyünkben. A nyelv jellemzetessége

mindig h tükre a személy bensjének, ezenkívül emelkedett, magasztos,

válogatott minden szóár és szópompa nélkül (v. ö. a második idézettel).

Ezenkívül hatályos és nemes, az indulatok hullámzásának megfelel kép-

letekben a lehet leggazdagabb. íme, ilyen Racine «Phédre* szomorú-

játéka. Altalános vonásokban jellemeztük ugyan, azonban oly m az,

mely méltó, hogy valami hosszabb essayban földolgoztassék.*

Ennyit Travnik fejteget prózájának bemutatására, még csak né-

hány sor -irodalomtörténeti* prózájának ismertetésére.

10. 1. • Corneillenek -L'illusion comique» ez. darabja, mely a"

dramaturgia szabályainak szintén nem felel még meg, 1630-ban lát

napvilágot, és a mi különös, ugyanazon évben írja az örökszépség hí-

res «Cid»-et. A «Cid» a drámai költés szabályai szerint készült, ez

vala az els rendszeres franczia szomorújáték, melyben már a classikus

költészet szépségei föltnnek. — Magasztos politikai elvek vannak a

«Cid»-ben letéve, melyek szerz sokoldalú m'iveltségvrl taniiskodnak. A «(
1

id»

után «Horace» ez. szomorújátéka került színre. E m verseirl Racine

azt mondja, hogy azok százszorta szebbek, mint az övéi.

-Cinna* nev szomorújátéka 1639-ben adatott el elször. «Po-

lyencte»-t 1040-ben írta, e mben a jellemfestések a leghbbek. A pár-

Philolo^imi Közlöny. Vin. 1.
(

-
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beszédek is itt kiválóan sikerültek. «La mórt de Pompée* ez. szomorú-

játékát, melynek nyelvezete dagályos, 1641-ben írá. 1642-ben egy

vígjátékot ír, melynek czíme «Le menteur», tárgya fitty mint •Cid»-

jenek, spanyol vala. «Menteur»-ja, mely pedig legsikerültebb vígjátéka,

még faragott jellemekkel és csinált comikummal bír. Maijától értetik.

hogy kezdetleges volt ama vígjáték, mely húsz évvel elzte meg a víg-

játék tulajdonképi mesterét, Moliére t. 1645-ben ismét ír egy szomorú-

játékot (t. i. Corneille) «Theodore» czímmel, mely gyengébb miinek tar-

tátik. «Redogune» (1646) ismét elragadó szépség remekm. «Hera

clius»-át 1647-ben írta.»

De minek folytassuk '? ítélje meg az* olvasó, « hasznos munkát*

végezhetett-e Travnik ez értekezéssel.

Hartos F.

'A. A nyelv eredetérl. Irta Nyúry József. (A kegyes tanítórendiek tatai

gyinnasiumának értesítje).

Hogy korunkban a tudományos kutatás sok tekintetben oly

bámulatos eredményeket ért el, annak oka nemcsak az, hogy szélesebb

alapra fektette a vizsgálódást, hanem az is, hogy sok kérdésben szakí-

tott a régi hagyományos felfogással, új utat tört magának s új szem-

pontokból nézte vizsgálata tárgyait. Azon kérdések közé, melyeket a

mai tudomány a régitl eltér szempontokból tekint, tartozik a nyelv

eredetének problémája is és bár e kérdés ma még nincsen véglegesen

megoldva, az bizonyos, hogy megoldását a jelenkor nagyon megközelí-

tette. E probléma tárgyalásának külömbsége a nyelv felfogásának

külömbségétöl függ. A mint a régi psychologia az emberben külömböz
szellemi erket tételezett föl, úgy a nyelvet is valami különös tehetség-

nek tekintették, melyet az ember adományképen nyert, a gondolkozás

különálló eszközének tartották, melyet az ember talált fel vagy társai-

val conventio alapján alkotott. Az újabb psychologia a többféle szellemi

erk feltételezése helyett a szellem egységét hirdeti s így ma a nyelvet

se tekintjük magában álló és külön fejldött tehetségnek, hirtelen nyert

ajándéknak vagy találmánynak, hanem elválaszthatatlannak tudjuk a

szellemtl. A szellem a nyelv bölcsje, a nyelv az ember szellemi életé-

nek egy fejldési foka.

A nyelv eredetének kérdésével foglalkozik a fentemlített értekezés

is. A dolgozat két részre oszlik ; az els «a nyelvrl általában,* a máso-

dik «az általában vett nyelv eredetérl" szól. A nyelv definiálása után

a szerz a nyelv physiologicus feltételeit ismerteti, erre a nyelv héber,

görög, latin és magyar nevének etymologiáját adja s vegl az emberi és

állati nyelv közti külömbségeket fejtegeti. A második részben mindenek-

eltt a saját nézetével ismertet meg a szerz s erre a nyelv eredetérl
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szóló véleményeket tárgyalja a legrégibb theoriáktól kezdve az újkorig.

Mindenekeltt a biblia idevonatkozó két helyét említi, hosszasan érteke-

zik a bábeli toronyról és a nyelvzavarról, azután áttér a görög bölcselk

véleményeire, majd a rómaiak és arabokéira. Ezután az újkori (angol,

franczia és német) gondolkodók elméleteit fejtegeti. Végül azon magyar
nyelvészeket sorolja fel, a kik e kérdéssel foglalkoztak és nem foglalkoz-

tak. E úh lapra terjed történeti áttekintés után másfél lapon összefog-

lalja a tárgyalt elméleteket s miután mindegyiköket elvetette, egyedül

helyesnek jelenti ki az nézetét, hogy «a nyelv az emberrel veleszületett

tehetség és mint ilyen isteni ajándék.* (41 1.).

Túlhaladná az ismertetésünknek szabott szk kört, ha a szerz

kisebb rend tévedéseit mind fel akarnók sorolni és azok czáfolatába

bocsátkoznánk. Vessünk fátyolt e tévedésekre, melyeknek elkövetésénél

a szerzt nem egyszer logikai tudománya is cserben hagyta. Egy hibá-

ját akarjuk csak kiemelni, de a mely egy maga is elégséges arra, hogy

az egész dolgozatot értéktelenné tegye. Röviden kimondva : ez értekezés

tudományos anachronismus, melyben több az anachronismus mint a

tudomány. A szerz oly nézeteket vall, melyek felett a tudomány rég

napirendre tért, a kérdés tárgyalásában teljesen túlhaladott álláspontot

foglal el, bár valószínleg nem öntudatosan, mert a mint értekezésébl

kitnik, a probléma újabb felfogásáról neki fogalma sincs.

Egészen elavult magának a nyelvnek felfogása. Szerinte a nyelv

• az isten által az emberbe oltott tehetség* (15. L), a szerz tehát egé-

szen azon régi irány híve, melyet fentebb röviden jellemeztünk. Ily fel-

fogásból kiindulva, a nyelv eredetét nem lehet metjwayuarázni, mert

akkor szükségtelen is minden magyarázat. Különben a nyelv eredetének

kércléseivel maga sincs tisztában. Értekezése els részében a nyelvet

mint a gondolkozásnak hangok általi jelölését tekinti s azt mondja, hogy-

ha nyelv mesterséges jelekbl áll » (9 1.), mesterséges jelek pedig «az

ész szüleményei s közös megállapodáson (conventio) alapszanak t (7. 1.).

A nyelvet tehát e helyen mint conventio eredményét tünteti fel s ezzel

is oly nézetet fogad el, mely régóta elavult s melyet czáfolni sem ér

demes.

Ennek a nézetnek ellentmond egy másik vélemény, mely a mint

látszik, a szerz tulajdonképeni meggyzdése, hogy t. i. a nyelv isteni

eredet s az ember csak tovább képezte a beleoltott tehetséget. « A nyelv,

elsó csiráját, eredetét s a szólásképességet illetleg épen nem emberi

találmány, hanem csupán csak az isten által belé oltott tehetség kifej-

tése tulajdonítható az embernek. » (15.1.) «A nyelv az emberrel vele-

született tehetség s mint ilyen isten ajándéka* (41. 1.). Az ily magyará-
zat (mely nem is egyezik a bibliai felfogással, 1. Gen. II. 19.), nem
tekinthet tudományos alappal bírónak. Ez a kérdés elodázása, a csoinó
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kettévágása, de nem megoldása. Lehet, hogy a szerzó csak ebben a

hypothesisben nyugodhatik meg (40. 1.), de a tudomány embere nem
fogja az ily megnyugvást irigyelni, mely megöl minden tudományos

vizsgálódást. A szerz nézete szerint «míg ei nem fogadjuk, hogy az

ember mint az állatvilágtól szellemileg külörnbözó észlény kezdte pályá-

ját, melynek a szólási képesség is adományozva volt,* ajidig «folytono-

san légvárakat építünk és talányokat fejtünk* (4. 1.), de bizouyosan

mindenki szívesebben fogja e talányt fejteni, mint a szerz magyarázatát

elfogadni, mely szerint a nyelvnek nincs is eredete.

Hogy a dolgozat már most is elavult, azt az említett positiv rész-

leteken kívül az a negativ tény is okozza, hogy teljesen ignorálja azon

vizsgálatokat, melyek e téren a legújabb idben történtek. Értekezése

33. lapján « összeállítja* ugyan a « legújabb kor nézeteit,* de ez össze-

foglalás egyrészt nem is saját tanulmányai eredménye, hanem egyszer

fordítása (még pedig rossz fordítása) annak, a mit Freund «Triennium

philologicum»-ában (I. 287—288. 1.) e kérdésrl ír: másodszor pedig az

a baj, hogy Freund ur «öt pontja* sem tekinthet a legújabb vélemé-

nyek foglalatjának. E legújabb vélemények különben is annyira elága-

zók, hogy nem is lehet bellük ily extractumot készíteni, ha pedig mégis

készítünk, akkor bizonyosan egy hypothesis híve sem fogja azt a magáé-

nak elismerni. Ismeretes, hogy épen e probléma különböz felfogása

nemcsak higgadt vitákat, hanem szenvedélyes személyeskedéseket is

(példa rá Caspari és Noiré) hozott létre.

Hogy a szerznek mily kevés tájékozottsága van a legújabb moz-

galmakról, azt legjobban bizonyítja, hogy a kutatók közül négyet, Stein-

thalt, Pottot, Schleichert és Geigert « Schleicher-fóle iskola* név alá

foglalja (34 1.). Ha e nyilatkozata Steinthal tudomására jutna, bizonyo-

san becsületsértéssel vádolná a t. szerzt. Olvassa el Nyáry úr, hogyan

nyilatkozik Steinthal Schleicher « triviális nézeteirl* x
) s akkor nem

fogja t Schleicher hivének gondolni. Teljesen érthetetlen az is, hogy

Geiger hogyan kerül a «Sch leicher-féle iskola *-ba.

A nyelv eredetének legújabb kutatóit tehát épen nem foghatjuk

egy kalap alá, mint a szerz akarja, hanem legalább is három csoportba

kell ket sorolnunk. Az els irány, melynek fképviselje IVhitney*) a

nyelvtörténeti anyagból kísérli meg e probléma megfejtését s az embernek

czélzatos, öntudatos mködését tételezi fel a nyelvalkotás processusában.

M Steinthal bírálata Schleicher «])ie deutsche Sprache* ez. mvérl.
Zeitschr. f. Völkerpsychol II. k. 224.

2
) Wkitney : Life and Growth of the Language, németre for<L

LeMen : Lében u. Wachstum d. Sprache, 187. k.

Digitized by VjOOQIC



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 85

Tágasabb alapon áll és több sikerre számíthat a psycholoyicus elmélet,

mely a szellemmel szoros összefüggésben tekinti a nyelv fejldését s

azért keletkezését is a szellemi élet keretében tárgyalja. Ez elmélet

híveit ismét két csoportra oszthatjuk ; az egyik álláspontot Geiyer 1
) fog-

lalja el, kinek az újabbak közül leglelkesebb követje Xoiré*) a másikat

Steinthal 3
) és Lazarus*). A harmadik irány a természettudományi, mely a

fejldéstan vívmányait felhasználva, az ember lelki életét s ezzel a

nyelv fejldését is az állatok lelki életébl és nyelvébl fejti ki. Ez el-

méletet Danrin mellett, a ki inkább csak alkalmilag foglalkozott a nyelv

eredetének kérdésével, legújabban Jiiyer*) és Caspari*) fejtették ki. E szá-

raz összeállításból is kitnik, hogy a nyelv eredetét ma már nem me-

taphysicus okoskodásokkal akarják kifürkészni, hanem a tapasztalati

anyagból s csak is így remélhet, hogy e kutatás végleges eredményre

fog vezetni. Ez elméletek részletes fejtegetése, bár bizonyosan érdekes

volna, nem tartozik ismertetésünk keretébe s azért azt más alkalom-

mal reméljük megtehetni.

A mondottak után kimondhatjuk Ítéletünket Nyáry úr értekezé-

sérl. Lényeges hibája, hogy a nyelv eredetének tárgyalásánál teljesen

tiilhaladott álláspontot foglal el s elavult nézeteket melegít fel újra.

Erre pedig épen nincs szükségünk, mert ha irodalmunkat a valódi tu-

dományosság színvonalára akarjuk emelni, akkor mindenek eltt azon

véleményeket kell számba vennünk, melyeket a külföld tudományos

irodalma ma hangoztat. Csak úgy haladhatunk, ha olyanokhoz csatla-

kozunk, a kik maguk is haladnak. Nyáry úr ezt nem tette, ó e téren

nemcsak hogy nem mozdítja el haladásunkat, hanem egyenesen meg
akarja azt akasztani. Ezért dolgozata teljesen czéltévesztett és tudo-

mányosságunk érdekében nem kívánhatunk mást, mint azt, hogy borítsa

el ez értekezést mi hamarább a feledés fátyola.

Pktz Gedeon.

l
) Geiger :, Ursprung der Sprache. — Ursprimg und Kntwicklung der

menscbl. Sprache u. Vernuuft.

*> Noiré : Der Ursprung d. Sprache, 1877.

3
) Steinthal: Ursprung der Sprache. 1877.

4
) Lazarun : Das Lében cL Seele ll. Geist u. Sprache. Steinthal és

í.azaras nézeteiket fleg az általuk szerkesztett «Zeitschr. f. Völkerpsycho-

losrie u. Sprachwissensehaft* ez. folyóirat minden évfolyamában fejtegetik.

r
*) Jager : Über den Ursprung d. menscbl. Sprache. nAusland* 1867.

*) Caspari : Urgeschichte d. Menschheit. I. k. és : Das Problem über

den Ursprung der Sprache (Philos. Aufsatze. 1881).
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4. Lessing Náthánja Magyarországon. Adatgyüjtét*. Irta Dr. Hermán

n

Ayttal. (A fehértemplomi gyinnas. értesítje, ál 1.)

Ez értekezés értékes anyagot tartalmaz, de sok szükségtelen

phráziet és felületes ötletet is. Ez utóbbiakra ráborítjuk a keresztyén

szeretet fátyolát ; az elbbieket a következkben foglaljuk össze.

Le6siug drámáját az osztrák censura betiltotta s így közvetlenül

megjelenése után hazánkba nem igen jutott. II. József trónraléptével

e tilalom megsznt s régibb íróink, pl. Kazinczy s Kölcsey, sokat fog-

lalkoznak vele. De csak a negyvenes években fordították magyarra s

elször állítólag a negyvenes évek elején adták elö Szatmártt. Én ezt az

utóbbi adatot nem tartom hitelesnek.

A A átkán els magyar fordítása 1889-ben készült (megvan a nem-

zeti színház könyvtárában). A színlapon e megjegyzés : « királyi een-

surára küldetett szept. 8. 1839. Fáncsy, rendez,* és a kézirat végén:

«A kihuzottak elhagyása után ezen darabnak színen lejend eladatása

megengedtetik. Budán, október 11. 1889. Pap Gábor s. k. Magy. Kir.

Helytsgi Titoknok. » A fordítás pzínpadi használatra készült, lapos és

ertlen prózában, tele germanismusokkal is félreértésekkel. A censura

nagyon erélyesen bánt el a darabbal, melynek vagy harmad részét ki-

húzta, — természetesen mindent, a mi istenre, vallásra, a papokra

vonatkozik. Nem csoda, ha a színészeknek nem volt kedvük, ezt a dara-

bot eladni ; nem is tartom valószínnek azt az értesítést, melyet Her-

mann vett, hogy t. i. 1841-ben Pesten eladták volns. Náthán Budapes-

ten, magyar nyelven soha sem került a színpadra, mert Tóth József

terve, ki az ötvenes években színre akarta hozni, szintén csak terv

maradt.

Darabunk második fordítása, szintén egyenesen a színi eladás

számára, 1844-ben Kolozsvárt készült (megvan a kolozsvári színház

könyvtárában). A fordító Kovács Gyula volt. A censor jegyzése : «El-
adathatik. Kolozsvártt, márcz. 3. 1844. Gyulay b. b.» (t. i. gróf Gyulay

Lajos biráló biztos). E fordítás is prózai, de jobb a pestinél, bár szintén

tele félreértésekkel. A censor elnézbb volt, mint pesti kollegája, de

itt már a fordító is gyakorolt volt censurát. — Az «Erdélyi Hiradó*

1844. márcz. 5. irja. hogy Náthán márczius 10. kerül színre. De sem
márczius 10., sem késbb nem adták el. A Komlóssy társasága külön-

ben is márczius 14. játszott utolszor Kolozsvártt.

A Náthán harmadik magyar fordítása a Zichy Antalé, mely

1878-ban jelent meg.

A Náthán hazánkban elször (és, eddigelé, utolszor) Miskolczon

került színre 1879. február 19-én Zichy Antal fordításában (de tetemes

rövidítésekkel) és nagyon tetszett. Ugyanazon év szén a debreczeni
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színház is készült a darab eladására ; de, úgy látszik, az eladás maga
elmaradt. A miskolczi egyetlen eladás tehát az egyedüli biztos Náthán-

eladás Magyarországon, — egyszersmind (egy konstantinápolyi görög

eladás mellett) Lessing e drámájának egyetlen külföldi eladása.

A magyarországi német Náthán-eladások közöl, melyeknek száma

igen nagy, legérdekesebb a pozsonyi, 1785-ben. 1

)

Ezek Hermann értekezésének értékes adatai, a többi jobban el-

maradt volna. Mert mi értéke legyen annak, hogy fvárosi és vidéki,

magyar és német, nagy és kis zúglapoknak a Xáthahra> vonatkozó ada-

tait felsorolja s eshetleg czáfolgatja ? És a czáfolás néha nem is egé-

szen szerencsés. De ezeket, mint említem, mellzöm s végül csak azt

kivánom, hogy szerz ismereteit é6 elismerésre méltó szorgalmát jobb

czélra fordítsa.

Értekezése végén, egyéb a dologra nem tartozó megjegyzések,

panaszok és óhajok mellett, még azt is kívánja szerznk, hogy Lessing

e drámája a középiskolában is olvastassék. Nem akarok a kérdés beha-

tóbb tárgyalásába bocsátkozni: csak röviden jegyzem meg, hogy részem-

rl nem pártolom ezt az indítványt.

Heinrich Gusztáv.

EEOSI SIMONIDÉS GYÁSZVERSEL

(Bergk. i'oett. lyr. Gr.- szerént).

95. Pylai halottaira.

Hogyha dics kimúlás koronája a földi erénynek,

- Cgy egyedül minekünk adta a sors ez erényt.

Régi szabadságát Hellasnak visszakívántuk :

8 elhalt bár testünk, — el nem enyészik a hír

!

96. Háromszáz spártaira.

Itt vívták meg örök hiröket, s itt küzdtek a bátrak,

S rajok a szörny halál fátyola itt nehezült.

Ámde halált nem haltak azért. Hisz fényövezetten

Hozza ki sírjokból ket a hsi erény.

Ford. Fináczy Kbn.

*) Elször adták 178.'J. april. 14. Berlinben, de nem tetszett, mert az

eladás rossz volt.
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A BUDAPESTI PHILOLOQIAI TÁRSASÁG KÖZGYLÉSE.

I. Elnöki megnyitó besséd.

Tisztelt Közgylés ! Mikor tavaly szerencsém volt a budapesti

philologiai társaság közgylését megnyitni, a classica philologia

terén való teendinkrl értekeztem. Kimutattam, hogy mennyi

külömböz irányban hajthatunk hasznot hazai tudományosságunk-

nak, mennyi objectum kínálkozik speciális kutatásra, még pedig

olyan is, mely minket magyarokat közelebbrl érdekel, s figyel-

meztettem tagtársaimat a philologiai módszer s nevezetesen a kri-

tika fontosságára, a melyre minden igazi philologusnak múlhatat-

lan szüksége van. Ma hogy újra teljesítem a közgylés színe eltt

elnöki tisztemet, alkalmasabb, st mondhatni, szükségesebb kér-

désrl nem is szólhatnék, mint arról, a mit megnyitó beszédem tár-

gyául választottam. A classieusok fordításának ügye a magyar

tudományos Akadémiának ez idei nagygylésén tett intézkedése

következtében a szó szoros értelmében véve napirendre került.

Minden fejldni és haladni törekv irodalomra nézve nem-

csak hasznos, hanem szükséges is, hogy a külföldi, nevezetesen a

régi görög és római remekmveket fordítás által magának meghó-

dítsa. Azért a magyar tudományos Akadémia, melynek czélja : a

tudomány és irodalom magyar nyelven müvelése és terjesztése

alapszabályai c
2. S-ában világosan kijelenti, hogy teendi köze a

régi és uj remekírók s egyéb jeles mvek fordítását is sorozza.

lSB(J-ban meg is indított egy magyarra fordított classicusok gyj-
teményét, a melybl összesen 8 kötet, úgy mint a római classicu-

sokból , a hellén classicusokból 3 kötet látott napvilágot. Azóta

ez az ügy jóformán szünetelt, csak 18S()-ban tnt föl megint, a mi-

kor az Akadémia Arany Aristophanesét volt szerencsés kiadványai

közé iktathatni.

Azóta több rendbeli fordítást nyújtottak be az Akadémiának

kiadás végett, s azzal a fordítás ügye eldöntésre váró fontos kér-

déssé vált. Nem lett volna rendjén, ha az Akadémia az alapszabá-

lyaiban követelt ezen teendje ell kitért volna, sem az, ha a

mindinkább szükségesnek mutatkozó fordítás-ügyét ezentúl is csak

esetrl esetre pártolta volna, mert ilyen módon a magyar irodalom

tudományos és mvészi érték teljes gyjteménynek soha sem

jutna birtokába. A mi társaságunk pénzzel nem rendelkezvén, ilyen
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vállalatba bele nem bocsátkozhatik ; a Kisfaludy-társaság mint

szépirodalmi intézet csak költi és aesthetikai mvekre fog ezentl

is szorítkozni ; a magánkönyvkiatdók és a könyvkiadótársulatok pe-

dig csak a kelendség szempontjából határozzák magukat classicus

fordítások közrebocsátására, szóval : a mint eddig, úgy ezután is

rendszerint csak oly írókat s oly munkáikat s munkáiknak csak

oly részeit fogják kiadni, melyek iskolai olvasmányul szolgálnak.

Ilyen körülmények között csakis az Akadémia állhatott a

dolog élére, mint országunknak az az intézete, mely szellemi és

anyagi vagyonával egyedül képes az irodalmunkhoz méltó sikert

biztosítani.

Az Akadémia ezt megtette, s bár ez országra szóló dolog,

minket philologusokat mégis leginkább érdekel s azért helyen való,

hogy az Akadémiának ebbeli bölcs intézkedését a jelen közgylés

alkalmából ne csak lelkes örömmel, hanem mélyen érzett hálával

is fogadjuk.

A f. é. május hó 1 7. alakult meg az Akadémiának classica

philologiai bizottsága.

E bizottság feladata : a magyar tudományos Akadémia

munkakörét annyiban kiegészíteni, a mennyiben a hazánk mve-
ldésére nézve rendkívül fontos, de az Akadémia részérl eddigelé

csak alkalmilag támogatott classica philologiát. tudományszakai

közé rendszeresen beleilleszti.

I. Kiváló gondja: a görög és római classicusoknak magyarra

való fordítása. Ezekbl egész rendszeres gyjteményt bocsát közre,

a melybe csak oly fordításokat vesz föl, melyek mind a tudományi

,

mind a mirodalmi követeléseknek lehetleg megfelelnek.

II. Görög és római irodalomtörténeti munkák Íratása es kia-

dásuk eszközlése.

III. Szövegkiadások, melyek önálló kritikai apparátuson alap-

szanak, vagy oly szövegé, mely a fordítással szembe állítva bocsát-

tatik közre.

IV. A philologiának hazánkbeli történetére vonatkozó adatok

gyjtése és feldolgozása.

V. A classicus irodalomnak a magunk irodalmára vonatkozó

hatásának kiderítése.

VI. A magyarországi latin irodalom terén való kutatások és

publicatiók.

E bizottság elé tartozik egyáltalában minden classica philo-
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logiai ügy, mely az Akadémia körében elfordul. Ide tétetnek at

az Akadémiába beküldött mindazon munkák, melyek az ókor két

claBsicus népének nyelvét és irodalmát illetik. A bizottság gondos-

kodik megbirálásukról, s ha az Akadémiához méltóknak ítéli, az

Akadémia els osztályának, illetleg az egész Akadémiának ki-

adásra vagy támogatásra ajánlja.

íme ez az Akadémiában felállított classica philologiai bizott-

ság munkaköre.

Ffeladata, a mint láttuk, a görög és római classikusok ma-

gyarra való fordítása.

Minthogy e vállalat, mely a jöv évben indul meg, számos

évre szól, és számos munkatársra van szüksége, a dolog természe-

ténél fogva a philologiai társaság tagjai lesznek arra hivatva, hogy

valósításánál közremködjenek. Ez az oka, hogy miért hoztam az

Akadémiának e fontos ügyét a mi társaságunk színe elé. A fordí-

tási vállalat nemcsak az Akadémiát, hanem a philologiai társaságot

is érdekli.

Hogy mindazok, kiknek tehetségük és kedvük van fordítást

vállalni, eleve megtudják, micsoda eljárást kell követniök, jónak

látom az illetket következ pontokra figyelmeztetni.

Arra nézve, hogy valami fordítás az akadémiai bizottság gyj-
teményébe fölvótessék, szükséges

:

1

.

hogy a fordítás a legjobb szövegkiadáson alapuljon

:

2. nem szabad a helyes magyarság ellen vétenie.

Az 1 . pontra nézve megjegyezzük, hogy eddigi fordításaink

jobbadán elavult szövegkiadások szerint készültek, a mit ezentúl

trnünk nem szabad. A i. pontra nézve pedig azt, hogy nálunk a

a görögbl fordítók gra^cismusokat, a latinból fordítók pedig lati-

nismusokat szoktak nyelvünkbe becsempészni, még pedig olykor

nem is véletlenül, hanem szándékosan, a mi az irodalmi nyelv

megmételyezésére szolgál. Idegenszerséget csak ott szabad és kell

is trnünk, ahol az idegen kifejezés módjának eltörlése valami kár-

ral'jár, a hol teszem az idegen kifejezésnek magyar aequivalense

az antik világhoz sehogysem illenék, az antik világnak valami

sajátságát meghamisítaná. Kivétel azonban itt is van, mikor csakis

testbetikai hatásra törekszünk, úgy hogy az olvasó a kitétel moder-

nizáló voltára rá se ügyel.

3. Kívántatik a tartalombeli hség;
4. az alakbeli hség nem okvetetlen szükséges, de kivánatos.
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Forma dat esse rei rég ismeretes igazság, s hogy a forma mily

lényeges és jellemz kellék, s hogy a formacsere nem közömbös

valami, azt kitn költk és tudós aesthetikusok sokszor elmondták.

A mely nemzet forditói a formabeli kívánságnak meg nem felelnek,.

azoknak oly nyelvük van, a mely a classicus versidomokra képte-

len. A német tudós kénytelen megvallani, hogy ha képes is a jelen

philologia a régi versmértékeket elméletileg tökéletesen felfogni, a

német nyelv mégsem birja magát egészen a régi metrikához szabni.

Onnan van aztán az, hogy az antik mérték fordítások, melyek

különben is nagyrészt tudósok, nem költk müvei, nagyrészt fesze-

sek és döczögösek, st olykor az idegen öltözék még az értelmet is

elhomályosítja. Nem csoda tehát, ha akadnak Németországban

emberek (a francziákról, angolokról, olaszokról, spanyolokról nem
is szólok ; mert azok mind csak modern formákat képesek hasz-

nálni), akik az antik formák ellenségei, s teszem Voss Homerosát

mint nemet költi mvet — bizonyára nagyon elvetve a sulykot l

— halvaszületettnek mondják, s Voss mködését akként jellemzik.

hogy ö a német népnek köves Homerossal, brös Aristophanessal

és fás Shakspererel kedveskedett. Igen, de a mi a külföldi fordító-

nak elháríthatatlan bajt okoz, az nekünk magyaroknak teljes ha-

talmunkban áll. Egyetlen egy európai nyelv sem képes a classicus

metrum minden változatosságát oly híven, oly mvészien vissza-

adni mint a magyar, a mint azt irodalmunk classicus iskolájának

költi fényesen bebizonyították. Nyelvünknek ezen rhythmikai

képessége kivánja, hogy az antik költészetnek hagyjuk meg fordí-

tásban a saját remek formáját.

De azért az akadémiai bizottság nem ragaszkodik az ügyne-

vezett philologiai fordításhoz, mely mind tartalmi, mind alakbeli

hségen alapszik, hanem elfogad modern alakú fordítást is, mi-

helyt az oly tulajdonságokkal jeleskedik, hogy irodalmunkra nézve

nyereségnek mondható.

5. Kívántatik rövid Elszó, melyben a fordító a maga eljárá-

sáról számot ad : milyen szöveget s más fordításokat használt, mi-

lyen conjecturákra szorult stb. stb.

6. Kívántatik Bevezetés, mely az illet írónak életét es mun-

kái irodalmi méltatását foglalja magában, — egyszersmind az

illet munka elz magyar fordításait pontosan felsorolja és*

jellemzi.

7. Kívántatnak a szöveg megértéséhez szükséges jegyzetek.
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A (5. és. 7. pont alatt foglalt dolgokat legjobb ha a fordító

maga végzi ; de szükség esetében az akadémiai bizottság mással is

végeztetheti.

Végre figyelmeztetjük a fordítókat Bartal Antal akadémiai

székfoglaló értekezésének «A classica philologiának magyarországi

könyvtára* czím részére s az Egyetemes philologiai Közlöny III.

évf. 343— 368. lapon megjelent toldalékjára, melybl megtudhatják,

mi van eddig magyarra fordítva. Ezt a figyelmeztetést azért tart-

juk szükségesnek, mert az elbbi fordítások, ha nem is az eredeti-

nek megértésére, de a magyarság, a helyes kifejezés szempontjá-

ból sokszor igen tanuságosak lehetnek.

Ennyit a fordításra vállalkozóknak szükséges útbaigazításul.

A mi a fordítás elméletét illeti, az oly tárgy, melyrl már

nagyon sokan értekeztek s melyrl még ezentúl is sokat értekez-

hetni. Nem a szabályok megállapítása okozza a nehézséget, hanem
annak a meghatározása, micsoda szabályt hol és mikor kell alkal-

maznunk. Azt pedig bajosan fogjuk meghatározni. Itt a fordító

helyes érzéke az egyedüli kalauz.

En a «Helyes magyarság elvei» czímtt munkám 90. lapján a

h fordításban négyféle esetet különböztettem meg.

Az l~ö eset az, mikor a magyar mondatszerkezet az idegen

nyelvével tökéletesen egybevág, s az egyes fogalmak mindkét nyelv-

ben azonosak. Ilyenkor a mondat nemcsak tartalmi, hanem alaki

hséggel is fordítható.

A i2-ik eset, mikor az idegen mondat egyes szavait egyenl

jelentés szavakkal fejezhetjük ki, szerkezetét azonban nem követ-

hetjük.

A 3-ik a másodiknak ellenkezje, mikor t. i. a mondatszerke-

zetben semmi eltérés nincs : de a gondolat a magyarban s az ide-

gen nyelvben más-más képzeleten alapszik. Ilyenkor a fordítás,

ha magyaros akar lenni, csakis a magyar észjárás szerint történ-

hetik. (Például: «Noth bricht Eisen» így fordították: «szükség

vasat tör.» Ez ugyan nem vét a magyar nyelvtan ellen, mégis

rossz, mert magán hordozza az idegen gondolkodás bélyeget.

A magyar gondolkodás úgy tartja, hogy a szükség törvényt

bont.)

A 4-ik eset az, mikor az eredeti mondat nemcsak mint gon-

dolat, hanem mint sajátságos idegen festés is érdekel minket,

azaz. nemcsak azt óhajtjuk tudni, mit mond, hanem azt is, hogy
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mondja. Ilyenkor szóról szóra fordítjuk természetesen mindig

saját nyelvtanunk múlhatatlan követelése szerint, de az efféle for-

dítás szándékosan nem akar magyaros lenni, hanem csak magyarul

beszél idegen, egy elttünk ismeretlen világból.

E 4. esetet ezzel a példával illustráltam. A regi görög a var-

jút, mink a szajkót tartjuk kiválólag csacska madárnak. Hogy
fordítsuk tehát az Anakreoni dalok 14. számának 3tí—37. versét?

SzÓ8zerint: Ember, beszédesebbe tettél a varjúnál is. Kazinczy

meg így: Kérdezésid a szajkónál csácsogóbbá tettének. Ez utóbbi

fordítás magyarul és a mellett magyarosan fejezi ki a gondolatot

;

az elbbi is magyarul, de görögösen. Ha azt akarjuk, hogy a

görög író fordításban is görög író maradjon, akkor okvetetlenül

az elbbi szószerinti fordításnak adjuk az elsséget.

Arany is igen sokszor így tett a maga Aristophanesében s-

nem is tehetett máskép ; mert ha mindazt elkerülte volna, a mi a

magyarban szokatlan, akkor Aristophanese nem is volna Aristo-

phanes. Arany fordításbeli eljárását igen találóan jellemzi Gyulai

Pál, Arany Jánosról mondott remek beszédében.

Nem ragaszkodott se a szoros, se a szabad fordítás elvei-

hez, mert amaz majdnem szolgai hséget kivan s akaratlanul is

ragadja a fordítót idegen nyelvi szépségek átültetésére, emez eltö-

rül majd minden egyéni és nemzeti jellemzetest s inkább csak a

tartalmat nyújtja, mint idomait; amaz igenis érezteti az idegen

ízt, emezt igenis magyarossá alakítja át a müvet. Arany mind a

két örvényt kikerülni igyekezett s minden idegen nyelvi fordulatot,,

átvitelt, árnyalatot oly módon igyekezett kifejezni, mely a magyar-

ban ugyan azt a hatást teszi, vagy legalább ahhoz hasonlót, de min-

dig tekintetbe véve az író és mfaj sajátságait. . . Alig van magyar

költ, a ki a münemek és fajok stilkülönbségeit, a költ egyéni

termeszetét oly élénken érezte s mfordításaiban annyira vissza

tudta volna tükröztetni, mint Arany. . . . Legkitnbb mfordításai

épen oly remekek, mint legkitnbb eredeti müvei, épen annyi

élvet nyújtanak s épen oly méltók a tanulmányozásra.

íme a példa, melyet fordítóinknak követésre ajánlunk. Kí-

vánatos, hogv mentl több hivatott követje akadjon.

E kívánság kinyilatkoztatásával üdvözlöm a budapesti philoL

társaság jelenlev tagjait s ezennel az 1 883. évi közgylést meg-

nyítottnak nyilvánítom.
Ponori Thkwrkwk Emil.
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II. Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt Közgylés ! A társaságunknak múlt évi mködésé-

rl szóló titkári jelentésben els sorban két dologról kell a tisztelt köz-

gylésnek számot adni, két kérdésre kell felelni. Az egyik az, megköze-

lítette-e társaságunk az alapszabályainkban kitzött czélt, a másik az,

mutat-e haladást az elóbbeni években feltüntetett eredményekkel szem-

ben? Az elsó kérdésre a lefolyt évben tartott felolvasásaink száraz felso-

rolása is elég felelet. Kitnik abból, hogy tlünk kitelhetleg azon vol-

tunk, hogy a mvelt nagy közönséggel a classikus ókort megismertes-

sük s megkedveltessük és a szigorú philologiai módszert úgy a classikus

mint a modern philologia terén meghonosítsuk. A lefolyt évben tartott

hét felolvasó ülésen kivétel nélkül csak oly felolvasások tartattak, me-

lyek vagy az egyik vagy a másik tekintetben iparkodtak társaságunk

feladatának megfelelni. Fordítások közül Barna Ignácz Horatius sati-

ráinak általa készített fordításából olvasott fel mutatványokat (az egész

fordítás e napokban került ki a sajtó alól i, míg Vináczy Ern Tyrtaios- és

Euripidesbl közölt fordításokat. Felolvasó üléseinken be nem mutattat-

tak, de társaságunk közlönyében megjelentek még fordítások Anacreon-

ból és több görög és latin epigrammköltbl Pouori Theirrewk Emiltl,

•Catullus- és Propertiusból ( tenyéri Jánostól, Ovidiusból Latkóczy Mi irály-

tól, Martialisból ifj. Beményi Edétl, Petrarcából Badó Antaltól, végre

-a finn költészet termékeibl Badó Antaltól és Halász Ignácztól. Többi

felolvasásunk alig egy-kettnek kivételévei ugyanazon czélt tartotta

«zem eltt : a mvelt nagy közönségnek szólt, de azért a tudományos ku-

tatás eredményeit lelkiismeretesen felhasználta és megmutatta, hogyan

lehet valamely értekezés alapos anélkül hogy élvezhetetlen volna. Ilyen

felolvasásokat tartottak (ienb József «Herodotos vallási és ethikai el-

veirl,- dr. KraiiHz Jakab «A római színköltészet akadályairól*, iAz

alexandriai korszak befolyásáról a római költészetre*, «Aristoteles és

Platóról nyelvészeti szempontból,- Mihdltz Ödön * A római nép jelle-

mérl,* Pouori Theirreirk Emil «Az udvariasság nyelvérl*. Hadd Antal

«A franczia iskola mfordítóiról,* Xéyyessy László «A magyar versrl,*

Hé'inrieh Gusztáv «A Hildebrand-dalról, - Hlislocki Henrik «Czigány

népdalokról* stb. stb. E felolvasások legnagyobb része vagy megjelent

már nyomtatásban, vagy legközelebb meg fog jelenni és szélesebb kö-

rökben is tanúságot fog tenni arról, hogy mily kevéssé egyoldalú társa-

ságunk mködése, mily sokfelé irányul tagtársaink tudományos kuta-

tása. Még fényesebben bizonyítja ezt társaságunk folyóirata az « Egye-

temes Philologiai Közlöny*, melynek immár hetedik évfolyama fekszik

elttünk. Folyóiratunk valóban •egyetemes,- felkarolja a philologiának

minden ágát, mely hazánkban mivelók- és közönséggel bir. Az elsó
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helyet természetesen a classica philologia foglalja el, mint a mely ha-

zánkban más közlönynyel nem bir, míg a modern philologiával foglal-

kozó értekezéseket másutt is szívesen fogadják. Közlönyünk classica

philologiai dolgozatai többféle categoriákba sorozhatok. A már említett

fordításokon kívül vannak köztök inkább népszer értekezések Boros

Gábortól «A görög elegiáról az alexandrin korig*, Kont Ignácztól

• Az Euripide8-féle Rhesusról* és «A Bramarbasról az antik komédiá-

ban, » Krauxz Jakabtól «A római színköltészet akadályairól,* továbbá

olyanok, melyeknek els sorban gymnasiumi oktatásunk veszi hasznát,

milyenek Burdny Gergelytl « Cicero életrajza tanításához*, Csenyeri

Jánostól « Párhuzamos idézetek-, Pecz Vilmostól *Sallustius* és «Az

optativus obliquus*, Spitkó Lajostól «Az nj grammatikusok s alap-

elveik.* De nem hiányoznak az olyan értekezések sem, melyek a szak-

tudósok szkebb köréhez szólnak és a tudomány egyes disciplináit

nem csak alaposan ismertetni, hanem elóre vinni is akarják, milyenek

Pirrhalu Imrétl «Az alliteratio a latin költészetben*, (ryomlay Gyulá-

tól íAz attikai tisztviselk ellenrzése*, Theirreirk Emiltl «Variae Lec-

tiones*, Kassai Gusztávtól «Vari»p Qiupstiones* és Satun Ferencztól *So-

phokles élete."

A magyar nyelvészet egyes kédéseivel foglalkoztak Putruhdny

Lukács * A niagyar név eredete*, Kimos Ignácz «Népetymologia a tulaj-

donnevekben* és Turif József « Etimológiánk módszerei* czím érteke-

zéseikben. A magyar irodalom körébe tartoztak -Kisfaludy Károly

Aurorája* Bdnczy Józseftl, * Adatok Arany János tanársága idejébl •

és • Dugonics gyermekévei és novitiatusa* Hahn Adolftól, iA XVI. szá-

zad magyar lyrai költészete* A

a

rtlo* Alberttól, -Sztárai Mihály* Xayy

Sándortól, *Vas Gereben* Vali Bélától, «A magyar mfordítás törté-

nete* Hadó Antaltól. A német irodalommal Htinrich Gusztáv («A legré-

gibb német Trisztán-eposz >», «A Hildebrand-dal», • Teli -tanulmányok*).

Pecz Gedeon («Ruodlieb»), Wliúocki Henrik («Attlia három ó-germán

eposzban* ), a keleti nyelvészettel és irodalmakkal a görög és a magyar

nyelv irodalmához viszonyítva Holdziher Ignácz («A keleti tanulmá-

nyok történetéhez hazánkban a XVII. században*), Pozder Károly

(•Hero és Leándrosi, • Arany János Fülemüléje é< Nacr-eddin tréfái*)

és Wlitlocki Henrik (* Magyarból átvett czigány szók*) foglalkoztak. El

nem malaszthatom végre felemlíteni a hazai és külföldi irodalom neve-

zetesebb termékeinek többé-kevésbbé tüzetes ismertetéseit és birálatait,

melyek által Közlönyünk, mint ersen hiszszük, nem kevésbbé jóté-

kony hatást gyakorol tudományos irodalmunkra, mint önálló értekezé-

sei által.

Kelleténél talán valamivel tovább idéztem az « Egyetemes Phi-

lolo^iai Közlöny múlt évi folyamának ismertetésénél — azért mert
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Közlönyünk társas együttmködésünknek legörvendete3ebb eredménye,

melynek feltüntetésével egyszersmind megfeleltem a jelentésem elején

feltett azon kérdésre, mutat-e társas életünk haladást az elbbi évekkel

szemben ? Kétséget nem szenved, hogy mutat, még pedig — hozzá

teszem— nemcsak bels tartalomra, hanem küls terjedelemre nézve is.

A negyven ív helyett, melynek kiadására tagtársainkkal és elfize-

tinkkel szemben köteleztük magunkat, az 1882-ik évben 57 ívet, a

lefolyt évben 72 ívet adtunk vagyis Közlönyünk majdnem kétszer

akkora terjedelemben jelent meg, mint a mennyire kötelezve vagyunk.

Mutatja a Közlöny haladását a Társaságunk által írói tiszteletdíj fejében

tizetett összeg rohamos emelkedése is ; a múlt közgylés elé terjesztett

pénztári jelentés szerint 1882-ben 270 frtot fizettünk írói tiszteletdíj

fejében, az elmúlt évben pedig nem kevesebbet, mint %X frtot adtunk

ki ugyanazon czím alatt.

Nem kevésbbé örvendetes, mint Közlönyünk haladása, azon körül-

mény, hogy a lefolyt évben nyilt végre alkalmunk önálló kiadványokkal

lépni a nyilvánosság elé. Els kiadványunk Bartal Antal t. tagtársunk

^Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba, különös tekintettel a classi-

kus nyelvekre» czím alatt nem rég megjelent kitn mve, mely amúgy

is szegény philologiai irodalmunkban jelentékeny hézagot pótol. Társa-

ságunk választmánya nem késett t. tagtársunknak szinte köszönetét

kifejezni azon nagylelkségért, melylyel ezen munkáját társaságunk-

nak ajándékozta, én pedig örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a

t. közgylés színe eltt ismételjem egész társaságunk köszönetét a tanári

állásnak és philologiai irodalmunknak meleg, önzetlen barátja iránt. —
Második kiadványunk a legújabb tanárvizsgálati szabályoknak és a

tudori szigorlat szabályainak kiadása, mely a legközelebbi napokban

fog megjelenni és melynek társaságunk számos tagja jó hasznát fogja

vehetni.

Egy már régóta készül más kiadványunkról sajnos ismét csak

kevés jót jelenthetünk. Már múlt évi titkári jelentésemben is elmondot-

tam a lépéseket, melyeket társaságunk választmánya a Classica philo-

logiai encyclopjedia dolgában tett. Azóta folytattuk a tárgyalásokat

több kiadóval, elfizetési felhívásokat intéztünk az egyházi tanítórendek

fnökeihez és társaságunk tagjaihoz, megbeszéltük minden oldalról az

ügyet és végre is azon eredményre jutottunk, hogy a jelen körülmények

között, társaságunk vagyonának jelen állásánál, az Encyclop>ediát ki

nem adhatjuk, legalább azon feltételek mellett nem, melyek mellett

egyes kiadók és nyomdák a tetemes költséggel járóm kiadását magukra

akarták vállalni. Azért azonban még nem mondtunk le minden remény-

rl, hogy tervünket elbb-utóbb keresztül fogjuk vinni és hogy nem fog

kárba veszni az a sok becses kézirati anyag, melyet számos társunk
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épen társaságunk felszólítására az Encycloptsdia számára beküldött.

Társaságunk , becsülete az Encyclopaedia megjelenését nem kevésbbé

követeli, mint philologiai tanításunk érdeke.

Orvendetesebb körülmény, hogy társaságunk tagjainak száma is-

mét szaporodott. Az 1882-ik év végén társaságunknak négy tiszteletbeli,

négy alapító, és 174 rendes tagja; a jelen évben öt tiszteletbeli, négy

alapító 187 rendes és 10 rendkívüli tagja volt; a tíz rendkívüli tag

alapszabályaink a múlt közgylésen eszközölt és a magas ministerium

által helybenhagyott megváltoztatása alapján vétetett fel, egy volt ren-

des tagot, Vámbéry Ármint, tiszteletbeli tagnak választottunk ; a társa-

ság rendes tagjainak száma tehát mindössze 14-gyel szaporodott. Más-

részrl azonban mély sajnálattal kell jelentenem, hogy a halál a múlt

évben is társaink közül többet elragadott : Lorentz József fehér-

templomi, Szegedi Sándor debreczeni tanárokat és Garami Bikárd

freáliskolai nyugalmazott tanárt és társaságunknak több éven át buzgó

titkárát.

Az elóbb nevezett két tagtársunk halálát a tanügygyei és iro-

dalommal együtt mi is gyászoljuk, de még mélyebb kell hogy legyen

részvétünk annak halála fölött, ki ezeltt kilencz évvel segítette meg-

alapítani társaságunkat, melynek érdekeit öt éven át lelkiismeretes

buzgósággal szolgálta. Garami mint philologiai és pedagógiai író is

érdemeket szerzett magának. «Herodotosról» (1873.), «Herodotos dialec-

tusáról* szóló értekezése (1875), « Megemlékezése Virány Jánosról

»

(1879), Habenicht után készült « Latin verstan alapvonalai » (1874),

Cicerónak Marcellusért, Ligariusért és Dejotarusért tartott beszédeinek

magyarázatos kiadása (1871) mind tanúskodnak azon buzgóságról,

melylyel a ciassicai tanulmányokhoz vonzódott. Hazai philologiáink

szorgalmas munkást, társaságunk egyik alapítóját és legmelegebb barát-

jainak egyikét vesztette el benne !

Hátra van még, hogy egy pár szóval a társaság választmányának

mködésérl tegyek jelentést. A választmány négy rendes és két rend-

kívüli ülésében rendezte a társaság ügyeit ; a rault közgylés megbízá-

sából átdolgozta az alapszabályok némely pontjait, a Classica philolo-

i^ai Encyclopmdia ügyében megtette a kell lépéseket és beható tár-

gyalások után megállapította a társaságnak ügyrendét, mely hivatva

van az Alapszabályokba nem való, de azért nem csekély fontosságú

számos kérdést szabályozni. A benne foglalt intézkedések lelkiismeretes

szemmel tartása reméljük hogy gyorsítani fogja társaságunknak amúgy

is biztosan várható felvirulását. l)r. A bet. Jkn.

Philologiai Közlöuy. VIII. 1.
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III. Választmányi ülés.

A Jíudajtetiti L'lrilolotjiai Társaxáy válusztmáiuja, múlt évi decz.

30-ikán déleltt 9 órakor, közvetlenül a közgylés eltt, ülést tartott.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil.

Jegyz : Pecz Vilmos, másod titkár.

Jelen voltak : Ábel Jen, els titkár : Bermüller Ferencz, Hein-

rich Gusztáv, Keleti Yincze, Király Pál, Malmosi Károly, Maywald Jó-

zsef, Pirchala Imre, Torma Károly.

1

.

A múlt ülés jegyzkönyvének hitelesítése után Ábel Jen Kroller

Miksa és Szerelemhegyi Tivadar tanárt, elnök Burány Gergely rendes

tag ajánlatára Kárpáti Kelemen szombathelyi gyinn. tanárt rendes

tagoknak jelentik be.

Heinrich Gusztáv jelenti, hogy Németh Dezs szombathelyi és

Holczinger Imre tatai tanárok oklevelet kivannak.

2. Mivel a pénztárviz6gáló bizottság a választmányi ülés után

tartandó közgylésnek szóló jelentésével el nem készülhetett, a választ-

mány elhatározza, hogy az alapszabályok 6. §-a értelmében a közgy-
lésen a pénztár megvizsgálására egy új bizottság kiküldését fogja indít-

ványozni.

3. Elnök bemutatja a Joachim Marquardt-féle emlékérmet, melyet

a társaság számára megszerzett.

IV. Jegyzkönyv a közgylésrl.

Elnök: Ponori Thewrewk Emil.

fleyijzö : Ábel Jen.

Jelen roltak : Ábel Jen, Bartal Antal, Beliczay Jónás, Beöthy

Zsolt, Bermüller Ferencz, Csengeri János, Gyomlay Gyula, Halász

Ignácz, Heinrich Gusztáv, Hellebrandt Árpád, Keleti Vincze, Király

Pál, Köpesdy Sándor, Malmosi Károly, Maywald József, Pecz Vilmos,

Pirchala Imre, Riedl Frigyes, Schill Salamon, Szinnyei József, Thew-

rewk Emil, Torma Károly.

1. Elnök megnyitván a gylést felolvassa iA classikusok fordítá-

sáról » szóló elnöki megnyitóját.

2. Erre a társaság els titkára elterjeszti jelentését a társaság

múlt évi mködésérl. A közgylés e jelentést tudomásul veszi.

3. A társaság pénztárának megvizsgálására Ponori Thewrewk

Emil elnöklete alatt Heinrich Gusztáv, Malmosi Károly és Pirchala

Imre társasági tagokból álló bizottság küldetik ki.

4. A titkár elterjeszti a társaságnak a választmány által a jöv
évre megállapított költségvetését.
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A társaság bevételei 1884-ben:

A M. T. Akadémia subventiója ... ... 1000 frt.

Tagsági díjak és elfizetések ... . . 1600 »

összesen 2600 frt

A társaság kiadásai 1 884-ben :

Az Egyetemes Philologiai Közlöny (50 ív)

nyomtatása .. ... ... ... 1300 frt.

írói tiszteletdíjuk ... ... _ . 700 »

Szerkeszti tiszteletdíj . _. _. 300 »

Pénztárnok jutaléka (a tagsági díjak és az

elfizetési pénzek 8%-a) körülbelül . . 120 »

Folyó kiadások .... . . _ 100 »

összesen 2520 frt.

Az esetleg fenmaradó pénztári maradék a társaság lS83-ik évi

deficitjének fedezésére fordítandó. — A közgylés e költségvetést be-

ható tanácskozás után elfogadta.

5. Következtek a választások. Elnök a szavazatszed bizottságba

Bermüller Ferencz, Schill Salamon és Halász Ignácz társasági tagokat

jelölte ki. A választások eredménye a következ. Szavazott mindössze

21 tag. Elnökké Ponori Thewrewk Emil, alelnökké Beöthy Zsolt, els tit-

kárrá Ábel Jen egyhangúlag megválasztattak.

Fvárosi választmányi tagokká választattak : Bermüller Ferencz 19,

Csengeri János 19, Heinrich Gusztáv 19, Kassai Gusztáv 10, Király

Pál 18, Köpesdy Sándor 10, Malmosi Károly 17, Maywald József 18,

Pirchala Imre 18, Riedl Frigyes 14, Szinnyei József 19, Torma Ká-

roly 19 szavazattal. Azonkívül kaptak még Hofer Károly 6, Schill Sala-

mon 3 és Simonyi Zsigmond 7 szavazatot.

Vidéki választmányi tat/okká választattak: Bászel Aurél 20, Hehe-

lein Károly 20, Hóman Ottó 20, Keleti Vincze 20, Lipp Vilmos 19,

Nátafalussy Kornél 14, Ortvay Tivadar 20, Petrovich Ferecz 20, Pozder

Károly 20, Spitkó Lajos 20, Szamosi János 20, Veress Ignácz 20 sza-

vazattal. Azonkívül kapott még Fináczy Ern 7 szavazatot.

Egyéb tárgy nem lévén, Elnök a közgylést feloszlatja.

V. A Budapesti Philologiai Társaság Ügyrendje.

/. A közyyíílés.

A közgylésre vonatkozó szabályokat az alapszabályok III. szaka-

sza tartalmazza.

Ezen felül
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1. Az esetben, ha a rendes (karácsonyheti) közgylés a miatt,

hogy a tagok az alapszabályilag meghatározott számban esetleg meg
nem jelennek, érvényes határozathozatalra képes nem lenne i a közgy-

lés a következ hónapban a választmány által kitzend napra újból

öBszehívatik s akkor a megjelen tagok számára való tekintet nélkül

határoz.

2. Az elnöki megnyitó beszéd és a titkári jelentés után az elnök

felszólítására az els titkár felolvassa az alapszabályoknak és az ügy-

rendnek a közgylésre vonatkozó pontjait.

3. A titkári jelentés után a választmány által a pénztár megvizs-

gálására kiküldött hármas bizottság terjeszti el jelentését, melynek

felülvizsgálására a közgylés, ha szükségesnek tartja, a maga kebelébl

újabb s szintén három tagból álló bizottságot küld ki. E bizottság jelen-

tését, azon esetben, ha avval még a közgylés folyama alatt el nem ké-

szülne, a következ választmányi ülésnek mutatja be. E bizottságnak,

illetleg a választmány által kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak a

közgylés által jóváhagyott jelentésébl a fbb pontok az Egyetemes

Philologiai Közlöny-ben kinyomatandók.

4. A közgylési vitatkozásokban csak társasági tag vehet részt

;

szavazni pedig csak tiszteleti, alapító és rendes tagnak van joga.

5. Ha valamely kérdéshez többen akarnak hozzászólni, a szólni

akarók az els titkránál jegyeztetik fel magukat. A titkár hangosan szó-

lítja azt, kit a feljegyzés rendje szerint a szólás joga illet. Fel nem jegy-

zett tagoktól vagy a titkár felhívása nélkül közbeszólóktól az elnök a

szólás jogát megtagadhatja.

6. Másodízben ugyanazon tárgyhoz szólnia bárkinek is csak akkor

szabad, ha szólásra már senki sincs följegyezve ; kivéve személyes ügy-

ben. Ugyanegy ügyhöz háromszor senki sem szólhat.

7. Ha a tárgyhoz vagy az indítványhoz már senki sem kíván

szólni, az eladónak vagy indítványozónak van joga a szóhoz ; ezután

rögtön szavazás következik. Öt tag kívánságára a szavazás titkos. Sza-

vazás közben a szavazatot okadatolni nem lehet.

X. Ha valamely indítvány elfogadtatott és annak bvebb kidolgo-

zására bizottság küldetnék ki, az indítványozó az ilyen bizottságban

mindenkor benne legyen.

9. A közgylés napját és napirendjét a választmány november

havi gylésében határozza meg.

//. A 1'álanztmányi tjy'ú hsek.

10. A választmány havonkint egyszer s azonfelül a közgylést

megelzleg rendes zárt gylést tart. Rendkívüli választmányi gylé-
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sekre csak az elnöknek van joga a választmányt égybehívni. Egyébiránt

négy választmányi tag kívánságára az elnök köteles bármikor rendkívüli

választmányi gylést egybehívni.

1 1

.

A budapesti választmányi tagokat, valamint a társaságnak

Budapesten lakó alapító és tiszteleti tagjait az els titkár minden vá-

lasztmányi gylésre személyes meghívókkal hívja meg.

12. A választmányi gylések jegyzkönyvét, melyben a jelen volt

tagok neve is kiteend, a második titkár vezeti.

1 3. A választmányi gylések jegyzkönyvét az elnök és általa erre

felszólított két választmányi tag aláírásával hitelesíti. K jegyzkönyvek

hitelesítése mindenkor a következ választmányi gylés els tárgya. A
választmányi gylések jegyzkönyve csak a választmány meghagyásá-

ból és csak a választmány által elre meghatározandó pontokra szorít-

kozó kivonatban tétetik közzé az Egy. Phil. Közlönyben. A másod tit-

kár kötelessége e jegyzkönyvi kivonatot a Közlöny szerkesztjének még
jókor átadni, hogy a Közlöny legközelebbi füzetében megjelenhessen.

l<i. Kétes esetekben a választmány szavazat útján dönt ; csak egy

tag kívánatára is a szavazás titkos ; személyes ügyekben mindig titkos

a szavazás.

15. A választmány november havi gylésében saját kebelébl

három-három tagú bizottságot küld ki, egyiket a pénztár megvizsgálá-

sára, másikat a társaság ujonan megválasztandó tisztviselinek candi-

dálására. Mindkét bizottság a választmánynak deczember havi gylésé-

l>en tesz jelentést. A pénztárvizsgáló bizottság azonkívül a közgylés elé

is beterjeszti jelentését. A candidáló bizottság által megállapított név-

sort esetleg módosított alakban a választmány a társaság költségén kell

számban kinyomatja és a közgylésen megjelen tagok között tetszés

szerinti használat végett kiosztja.

HL A felolvasó gylések.

16. A felolvasó gylésekre vonatkozólag a gylés tárgyainak meg-

nevezése mellett az els titkár a legelterjedtebb napilapokban meghívó-

kat tesz közzé. Hasonlóan külön meghívókat küld a fvárosban lev

középiskolák tanártestületeinek

.

17. A felolvasó gyléseket az elnök, esetleg az alelnök vezeti.

Azon esetben, ha mindketten akadályozva volnának, az els titkár a

jelenlev tiszteleti, esetleg választmányi tagok egyikét kéri föl az elnök-

lésre.

18. A felolvasó gylések jegyzkönyvét az els titkár vezeti. Ezen

jegyzkönyv, melyet az elnök és általa erre felszólított két társasági ren-

des tag hitelesít, a gylés napjának, az elnöknek, a felolvasott dolgoz a-
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tok szerzjének és czimének felemlítésére, végre a fölolvasásokat esetleg

követ megjegyzések rövid kivonatára szorítkozik. E jegyzkönyvek hi-

telesítése mindig a következ felolvasó gylésnek els tárgya.

19. Az els titkár kötelessége a felolvasó gyíílésekrl az Egyete-

mes Phil. Közlöny számára külön jegyzkönyvet készíteni és azt a

Közlöny szerkesztjének még jókor átadni, hogy az a Közlöny legköze-

lebbi füzetében megjelenhessen.

A Közlöny számára készített ezen jegyzkönyv a felolvasott mun-

kálatok rövid kivonatát is tartalmazza, kivéve ha azok idközben már
nyomtatásban megjelentek vagy megjelenésök legközelebb biztosan vár-

ható, a mi a jegyzkönyvben kiteend.

20. Az els titkár köteles gondoskodni arról, hogy a felolvasó

gyléseken szakszer eladásokban hiány ne legyen. A gylések napi-

rendjét az elnökkel együtt az els titkár állapítja meg.

21. Felolvasást csak társasági tag tarthat. E jogot idegen csak

kivételesen és csak az elnök és az els titkár beleegyezésével nyerheti

meg, akár személyesen óhajt eladást tartani, akár pedig valamely ren-

des tag, mint megbizottja, által kivánja dolgozatát felolvastatni.

22. Az els titkárnak jogában áll a felolvasásra bejelentett dolgo-

zatokat elleges megbirálásra bekérni. A felolvasásra nem bocsátott

dolgozat szerzje azonban e miatti esetleges panaszát a választmány elé

terjesztheti.

23. Egy-egy felolvasás fél óránál tovább nem tarthat, kivéve ha

az elnök arra külön engedélyt ad. A felolvasó mindjárt a gylésben tar-

tozik dolgozatából az els titkárnak rövid kivonatot átadni, hogy ez azt

a jegyzkönyv szerkesztésénél felhasználhassa. Az els titkár egyszers-

mind elre figyelmezteti a felolvasókat, hogy a hírlapírók számára is

készítsenek külön kivonatot.

24. Minden tagnak jogában áll a felolvasásokra tudományos

tekintetbl észrevételeket tenni, a melyekre a felolvasó válaszolhat. Az

elnök a vitát bármikor befejezettnek nyilváníthatja.

IV. A titkáruk terndoi.

25. Az els és másod titkárnak külön teendi az alapszabályok

26-ik pontjának utolsó kikezdésében és az Ügyrendnek 2., 5., 12., 13.,

16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23-ik pontjaiban vannak közelebbrl meg-

határozva, önként értetdvén, hogy a titkárok akadályoztatás esetében

egymást helyettesítik. Azonfelül

:

26. A társaság ügyeire vonatkozó minden irat az els titkárhoz

czímzend és küldend. A társaság többi tisztviselihez érkez s a tár-

saság ügyeire vonatkozó levelek szintén az els titkárnak adatnak át,
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kivéve a pénzküldeményeket, melyek közvetlenül a társasági pénztár-

nokhoz küldendk. Az els titkár a társasághoz érkez és a társaság

által kiadott minden iratról igtató könyvet vezet.

27. A társaság irattárát az els titkár rzi. Ugyancsak végzi a

társaság levelezését és ellenjegyzi az elnök által a választmány és a

társaság nevében kiállított minden iratot. A társaság nevében megbízás

nélkül levelezést nem vezethet.

28. Az els titkár vezeti a tagok névsorát kezdbetk szerint osz-

tályozva tartalmazó fkönyvet, melynek rovatai a) & tag neve, b) foglal-

kozása, ej lakása, //; a választmányi gylés megnevezése, melyen tag-

nak felvétetett.

í*. A pénztárnok teendi.

áll. A pénztárnok az Alapszabályok 27-ik pontjában felemlített

teendkön kívül tartozik mindennem bevételrl és kiadásról könyvet

vezetni.

30. Azon társasági tagoknak, kik tagsági évdíjukat és a tagsági

oklevélért járó díjt, vagy azoknak, kik az Egy. Phil. Közlönyre való

elfizetésöket a pénztárnoknak személyesen vagy megbizottjaik által

kézbesítik, erre vonatkozó nyugtatványt állít ki. Azon tagoknak, kik év-

díjokat postán küldik be, a postai vevény igazolásul szolgálván, a pénz-

tárnok külön nyugtatványt nem ad ; azonban a tagsági díjt lefizetett

tagok neve és az Egy. Phil. Közlöny elfizetinek névsora a Közlöny

borítéklapján nyilvános nyugtatványúl kiuyomatik.

31. A társaság pénztárnoka a választmány által meghatározott,

fizetést húz.

17. A társasat? Közlönye.

32. A Budapesti Philologiai Társaságnak saját Közlönye van,

melynek czíme «Egyetemes Philologiai Közlöny*. A borítéklevél máso-

dik oldalán kiteend, hogy «E folyóirat a M. Tud. Akadémia nyelv-

tudományi bizottságának és a Budapesti Philologiai Társaság választ-

mányának megbizásából jelen ugyan meg, de tartalmáért egyedül a

szerkesztség felels. » E Közlöny, augusztus és szeptember hónapokat

kivéve, havonkint egy-egy füzetben, lehetleg a hó 15. napján s füzeten-

kint legalább négy ívnyi terjedelemben jelen meg. Ketts füzetek kiadása

lehetleg kerülend.

33. A Közlöny tartalmáról a hatóságok iránt egészben és részben

a szerkesztség felels, nem véve ki a nyilt térben megjelen ellenjbírá-

latokat sem, melyeknek tudományos értékérl azonban a szerkesztség

nem felels. Az irodalmi tisztesség ellen vét dolgozatok a Közlönybe

semmi esetre fel nem vehetk, még a Nyilt Térbe sem.
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34. A szerkeszt rendes tisztelet díjat húz, melyet a választmány

a társaság ^énzviszonyainak tekintetbe vételével évrl-évre újból álla-

pít meg.

35. A Közlöny tartalma : Philologiai, kivált claas. philologiai tar-

talmú értekezések, költi mfordítások, hazai és külföldi philologiai

mveknek ismertetése és birálata, vegyesek, könyvészet, a Philologiai

Társaság hivatalos közlései, nyilt tér. A Közlönyben, a mfordításokat

kivéve, a dolgozatok csak magyar vagy latin nyelven jelenhetnek meg.

Nagyobb terjedelm mfordításoknak a Közlönyben hely nem adatik.

36. Bárhol másutt nyomtatásban megjelent dolgozatok csak a

választmány engedélyével vétethetnek fel a Közlönybe, még pedig tisz-

teletdíj nélkül.

37. A Közlönyben megjelen dolgozatok díjaztatnak s a díjazás

kulcsát a választmány évrl-évre külön állapítja meg. A társaság tiszt-

viselinek a társasági életre vonatkozó közleményei (mint elnöki meg-

nyitó, titkári jelentés, jegyzkönyvek, pénztári kimutatás, tagok név-

sora) nem díjaztatnak. Ellegek nem adatnak.

38. A Közlönyben megjelen dolgozatokat a szerzk csak a szer-

keszt beleegyezésével közölhetik napilapokban is ; köteles azonban a

szerz ily esetekben kitenni, hogy dolgozata az Egyetemes Philologiai

Közlöny-ból van véve. Két ívnél hosszabb dolgozatokért rendszeriut

csak két ívért járó tiszteletdíj fizettetik : egy ívnél hosszabb tudori érte-

kezéseknél csak az els ívért jár tiszteletdíj, a második ívért tiszteletdíj

nem jár, de nyomtatási költségeit a társaság fedezi ; a másodikon túl

minden további ívnek nyomtatási költségeit a szerz fizeti. Ellenbirá-

latokért és a Nyilt Térben megjelen"ó közleményekért nem jár tisztelet-

díj ; ellenben a Közlönyben megbíráltm szerzje, ha ellenbirálatot ír,

fizeti a nyomtatási költségeket minden egyes lapért, a melylyel ellen-

birálata a Közlönyben megjelent birálat terjedelmét meghaladja.

39. A különnyomatok költségét, a szerz fizeti.

4Í). A tiszteletdíjat a szerkesztnek az elnök által ellenjegyzett

utalványára a pénztárnok fizeti ki, levonván esetleg abból a tagdíj-

hátralékokat és a különnyomatért járó költséget.

41 . A Közlöny egyes füzeteinek megjelenését követ választmányi

üléseken a szerkeszt tartozik az egyes dolgozatokért fizetett tisztelet-

díjakat a választmánynak jóváhagyás végett beterjeszteni.
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— Jókai Mór munkássága. Jókai összeállította eddigi (1846

—

1883) munkásságát az Akadémia 18S4-ik évi Almanachja számára.

Minthogy ezen összeállítás irodalomtörténeti érték, az « Almanach

»

pedig nem igen jut az Akadémián kívül állók kezébe, a következkben

teljesen közöljük a felette érdekes kimutatást.

1846. Hétköznapok, regény. Két kötet. — Két gyám, színm.

1847. Vadon virágai, novellák. Két kötet. — Életképek szer-

kesztése.

1848. Szomorú napok, regény. Két köt.

1840. Forradalmi és csataképek, nov. Két kötet. — Esti Lapok

szerkesztése.

1850. Bujdosó naplója, novellák. Egy köt. — Hangok vihar után,

nov. Két köt. — Földönfutó, színm.

1851. Erdély aranykora, regény. Két köt. — Árnyképek, nov.

Két köt.

185:2. Török világ Magyarországon, regény. Három köt. —
Dahna, színm. — Délibáb szerkesztése. — Naptár.

1853. Fehér rózsa, regény. Egy kötet. — Janicsárok végnapjai,

reg. Három köt. — Hulla férje, szinm. — Országos naptár.

1854. Egy magyar nábob, regéuy. Négy köt. — Egyszarvú em-

ber, reg. Egy köt. — Országos naptár.

1855. Kárpáthy Zoltán, reg. Négy köt. — Könyves Kálmán, szin-

m. — Elátkozott család, reg. Két köt.

1856. Régi jó táblabírák, reg. Négy köt. — Manlius Sinister,

szinm. — Tarka élet, novellák. Két köt. — Naptár.

1857. Magyar Dekameron, száz novella. Tiz köt. — A magyar

nép humora. Adomák. Egy kötet. — Népvilág, novellák. Két kötet. —
Novella-gyjtemény, czím nélkül. Egy köt.

1858. Felfordult világ, reg. Két köt. — Óceánia, reg. Egy köt. —
Véres könyv, nov. Három köt. — Nagy Tükör. Egy köt. — Magyar

nemzet története. Els kötet. — Dózsa György, szinm. — « Üstökös*

szerkesztése (1881-ig). — Kakas Márton naptára.

1859. Mire megvénülünk, regény. Négy kötet. — Magyar huszár,

reg. Egy köt. — Délvirágok, nov. Két. köt. — Szigetvári vértanúk,

szinm. — Kakas M. naptára.

1860. Erdélyi képek, novella. Két kötet. — Kakas Márton tollta-

raja, humorisztikns versek. Két köt. — Regék. Egy köt. — Kakas M.

naptára.
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1861. Politikai divatok, reg. Négy kötet. — Szécsi Mária, szinm.
— Kakas M. naptára.

1862. Uj földes úr, regény. Három kötet. — Magyar Sajtó szer-

kesztése. — Kakas M. naptára.

1863. Szélcsend alatt, nov. Két köt. — «Hon» szerkesztése (1882.

szeptemberig.) — Kakas M. albuma. Két köt. — Kakas M. naptára.

1864. Virradóra, nov. Négy köt. — Szegény gazdagok, reg. Négy

köt. — Kakas M. naptára.

1 865. A magyar elidkbl, nov. Két köt. - Milyenek a nók ?

nov. Két köt. — Milyenek a férfiak ? Egy köt.

1 866. Eppur si muove ! regény. Hat kötet.

1867. A kosziv ember fiai, reg. Hat kötet.

1868. Szerelem bolondjai, reg. Négy kötet.

1860. Szép Mikhál, reg. Három köt. — Politikai röpiratok.

1870. Névteleu vár, reg. Öt köt. — Asszonyi hajszál, reg. Egy
köt. — «Igazmondó* szerkesztése (1880-ig).

1871. Véres kenyér, reg. Egy köt. — Csigák regénye. Egy köt. —
Föld felett és víz alatt, nov. Egy köt. — Debreczeni lunatikus, reg. Két

kötet.

1872. Egy hírhedett kalandor, reg. Három köt.— Egész az északi

pólusig, reg. Két kötet.

1873. Fekete gyémántok, reg. Hat kötet. — A szegénység útja,

reg. Egy kötet.

1871. A jöv század regénye. Kilencz kötet. — Egy ember, a ki

miodent tud, reg. Egy kötet.

1875. Arany ember, reg. Öt kötet. — fiszak hónából, nov. Egy
kötet.

1876. Enyim, tied, övé, reg. Hat kötet. — A szegénység útja, reg.

Egy köt. — Forradalom alatt írt mvei. Egy kötet.

1877. Az élet komédiásai, reg. Hét köt. — Hab Háby, reg. Négy

kötet.

1878. Egy az Isten! reg. Hat. köt. — Milton, színm. — Görög

tz, nov. Három kötet. — Emlékeim, nov. Két köt.

1870. Szabadság a hó alatt, regény. Öt kötet. — Hs Pálffy,

ezinm.

1880. A kik kétszer halnak meg, reg. Öt köt. — Az életbl elles-

ve, nov. Négy köt. — Páter Péter, reg. Egy köt. — Politikai költemé-

nyek, satyrák, elbeszél versek. Két kötet.

1881. A ma, reg. Három köt. — Targalyak, nov. Két köt. —
Asszonyt kísér, Istent kisért, reg. Egy köt. — Politikai röpiratok. —
Egy játékos, a ki nyer, reg. Két kötet.

1882. Szeretve mind a vérpadig, reg. Öt. köt. — Bálványos vár,
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reg. Két kötet. — 1 . Bente úr és Mátyás király, . A czinkotai kántor.

3. A budai varga. Népkölteinények füzetekben. — Petfi életrajza.

1883. Damokosok. reg. Két köt. — Minden poklokon keresztül

reg. Két köt. — Czigány biró, reg. Egy kötet. — A lcsei fehér asszony,.

reg. Öt köt. — A magyar nemzet története. Második kötet. — Negyven

év viezhangja, aphorismák. Két kötet. — Oroszlánhség. Puskás Ka-

lári. Népkölteraények füzetekben. — Ischia, költemény.

— A Budapesti Philologiai Társaság választmánya az 1883-ik

évi deczember tizenkilenczedikén ülést tartott. Elnök : Ponori Thew-

rewk Emil. Jegyz : Pecz Vilmos, másod titkár. Jelen voltak : Ábel Jen,
els titkár : Bermüller Ferencz, Csengeri János, Heinrich Gusztáv, Ki-

rály Pál, Köpesdi Sándor, Malmosi Károly, Pirchala Imre, választmá-

nyi tagok.

1. A múlt ülés jegyzkönyvének hitelesítése után új tagokul beje-

lentettek : Horváth Gellért prém. r. tanár (aj. Ábel J.), Herald Ferencz

oki. tanár (aj. P. Thewrewk E.), Spitkó Lajos fögymn. tanár Aradon

(aj. Heinrich G.) és Halász Frigyes és Steuer János egyetemi hallgatók

rendkívüli tagokúi.

2. Elnök jelenti, hogy Bartal Antalnak, a m. k. gyakorló iskola

igazgatójának, a választmány múlt ülésérl szóló jegyzkönyvének

azon része, melyben a választmány úgy a maga mint a társaság nevé-

ben fennevezettnek könyve felajánlásáért köszönetét fejezi ki, egy pár

meleg szó kíséretében kivonatban megküldetett. — Tudomásul vétetik.

3. Erdélyi Károly, tatai tanár, diplomáját kéri, melynek kiadására

az els titkár utasíttátik.

4. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a Classica Philologia Reális

Encyclopitídiájának kiadása ügyében tett minden eddigi lépése ered-

ménytelennek bizonyult. Ennek alapján a választmány ezen ügynek

tárgyalását egyelre befejezettnek tekinti, abban a reményben, hogy

idvel talán mégis sikerülni fog a terv keresztülvitele.

5. Ezek után következett a Társasági Ügyrendnek újból való tár-

gyalása, mely ezúttal befejeztetvén, annak stilizálására Király Pál ké-

retett fel, ki erre készséggel vállalkozik.

0. Heinrich Gusztáv indítványt tévén arra nézve, hogy a társa-

ság pénztárnoka ezentúl bizonyos kiszabott díjban részesüljön, a vá-

lasztmány azt határozza, hogy a pénztárnok díja az elfizetési és tag-

díjak nyolcz százalékában állapíttassék meg, és ezen határozat mint

indítvány a legközelebbi közgylés elé terjesztessék.

7. Végül kimondja a választmány, hogy a hátralékos tagdíjak

befizetésére az illet tagok a Közlöny legközelebbi számában fölszólít-

taaeanak. P. V.
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— A Magyar Nyelvr deezemberi füzetének borítékján a szer-

keszt a következ szavakat intézi olvasóihoz :

•A tizenharmadik év küszöbén állunk.

Ha nem is teljes lelki megnyugvással, de a megelégedésnek mégis

bizonyos érzetével tekinthetünk vissza tizenkét éves pályafutásunkra.

A kitzött czéltól még elég messze állunk ugyan, de egy jó lépéssel

mégis közelebb jutottunk hozzá : a kezdet nagy nehézségén már túl

vagyunk. Egy határozott, kétségtelen eredményt föl tudunk mutatni

:

az oktalan s minden szükség nélkül való szógyártás szünedezö félben

van s a megjózanulásnak, a jobb útra térésnek napról napra ersebben

szaporodó jeleivel találkozunk.

De sok, fölötte sok még a tennivalónk s nehéz a munka, a

melyet végeznünk kell : ( sak vállvetve, egyesült ervel teljesíthetjük

-likeresen .

Az idegenszerségek, nevezetesen a latinosságok, de legkivált n

germánizmusok annyira fölszaporodtak, oly megszokottá, mindennapivá

lettek már nyelvünkben, hogy föl sem ismerhetk többé ; de minthogy

mindegyikük egy-egy magyaros kifejezést halványított el s tett ereje-

fogyottá, nyelviünk ugyanannyi eredetiséggel lett szegényebbé, a meny-

nyi az idegenszerség. Amazokat kiirtani, emezeket si jogukba vissza-

helyezni, ez kötelességünk, ez a munka vár most ránk.

Eszerint legközelebbi teendnknek a következ három pontra kell

irányulnia. A régibb mvekbl s a magyarosabb tollú újabb írókból,

továbbá a nép nyelvébl föl kell kutatnunk s összegyjtenünk a már
feledésbe ment vagy feledésbe menü eredeti, magyaros kifejezéseket.

Ezeket aztán egybe kell vetnünk a latin, s külön a német nyelv meg-

felel kitételeivel.

Az els munkát els rendben a magyar nyelv es irodalom tanítói

teljesíthetik ; de teljesítheti, különösen a mi a népnyelvbeli kifejezések

gyjtését illeti, könny szerrel s kevés jó akarattal minden müveit ma-

liyar ember. A másodiknak végzésére kiválóan a latin, s a harmadikénak

a nemet nyelv s irodalom tanítói vannak hivatva.

Annyiszor emlegetjük hazafiságunkat, annyiszor hivatkozunk ha-

zafiúi kötelességünkre : legyünk tehát ebben az esetben is igaz haza-

fiak, tegyük meg nemzeti nyelvünk irányában is hazafiui kötelességünket.

Minden népnek legdrágább, leféltettebb kincse a nyelv ! Ha ez

-elfajul, elfajul vele a nép is.

S melyik magyar akarná, hogy nyelvével nemzete is elfajuljon?!*

E szózatot, valamint a Magyar Xyelvört magát, mely szakfolyó-

irataink közt jelesség tekintetében a legelsk egyike, nemzeti fontosság

tekintetében pedig a legeslegels, mi is melegen aljánljuk olvasóink

figyeimébe.
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— Az «Elveszett paradicsom* költje és a sajtószabadság.

Milton, az « Elveszett paradicsom* költje, mint próza-iró mindig ha-

tásos erélylyel küzdött a szabadság érdekében. Salmaxim franczia tudós,.

ki Krisztina svéd királyné udvarában tartózkodott, oszáz darab Stuart-

aranyért* vállalkozott volt, hogy «Defensio retjia pro Carolo L* czím
iratában I. Károly kivégeztetett király jogát védje. Ekkor Miltont fel-

szólítá az « állami tanács*, hogy ezt a rágalmazó iratot megczáfolja.

Milton •Az angol nép védelmezése » -ben meg is tette. Mieltt még munká-

hoz fogott, már balszemének láterejét elvesztette volt, és orvosai figyel-

meztették, hogy jobbszemét is elveszti, ha az * állami tanács* felszólítá-

sának engedve, a m megirásához fog, mely beható történelmi tanul-

mányokat igényelt. De Milton elvállalta a ma megírását és— megvakult

mindkét szemén. Egyik sonettjében, melyet egyik barátjához intézett,,

szépen mondja a szerencsétlen költ, hogy azon tudat, hogy a sza-

badság szolgálatában vesztette el szemefényét, vezetje lesz a Rötétsé#

világában.

Milton már «Az angol nép védelmezése* eltt több rendbeli poli-

tikai és egyházi vitairatokat bocsátott volt közre. Ezek közt az 1644 ben-

megjelent *Areopayitica* (az athéni areopag törvényszék nevérl czí-

mezve) nevezhet Milton prózai mestermvének. Az angol parlament-

hez van intézve a sajtószabadság ügyében, melynek Milton elsrangú

bajnoka volt.

Hogy Milton ezen mvének fontosságát és nagy becsét méltá-

nyolhassuk, szükséges az akkori sajtó ügyét elébb megvizsgálni.

I. Károly uralkodása alatt 1637-ben, midn a király önkénye a

legnagyobb absolutismussá kintte magát, a királyi tanácsosok sürge-

tése folytán az úgynevezett « Csillagkamara* egy rendeletet adott ki y

mely nemcsak a sajtót bilincselé le, hanem egyszersmind a szabadság

után vágyódó népet e törekvésében megbénítá. A sajtóra vonatkozólag

ezen rendelet következleg intézkedett. Minden könyv vagy röpirat csak

a censor engedélyével nyomatható ki ; a könyvárusoknak nem szabad

külföldön megjelent könyveket és iratokat áruba bocsátani, mieltt a

eanterburyi vagy londoni püspök azok ártatlanságáról meg nem gyz-
dött ; a nyomdatulajdonosok száma Londonban korlátoztatik s minden

nyomdatulajdonos két sajtónál többet nem bírhat és három munkásnál

többet nem tarthat üzletében ; a sajtó elkészítésénél munkálkodó mes-

teremberek, úgymint ács, asztalos, kovács, rézönt stb. csakis a kell-

engedély megadása után vállalhatnak el ilynem munkát.

Meglehets sok id telt el a nélkül, hogy a sajtó emberei a « Csil-

lagkamara* ezen rendeletét mellzni vagy fleg megtámadni merték

volna. De midn I. Károly király az úgynevezett hosszú parlament

összehívására kényszerült, a censura, azon reményben, hogy a parin

-
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ínent a Csillagkamara nevezett rendeletét végkép megsemmisíteni vagy

legalább czélszeren és elnyesen módosítani fogja, egy ideig csak név-

leg létezett. A nem-látamozott könyvek száma napról napra ntt, és

London majdnem minden városrészében új sajtók rendeztettek be anél-

kül, hogy az illet tulajdonosok a kell engedély megadásáért csakis

folyamodtak volna ; a külföldön megjelent könyvek többé nem terjesz-

tettek a canterburyi vagy londoni püspök elé betekintés végett. Milton

maga a Csillagkamara rendeletét megvetéssel kikerülte ; az elválásra és

egyéb egyházi fontos kérdésekre vonatkozó nevezetes iratai a censor

jóváhagyása nélkül jelentek meg.

Nagy remények fzdtek a hosszú parlament mködéséhez ; fleg

a sajtó emberei voltak kezdetben azon meggyzdésben, hogy végre

valahára a sajtószabadság hajnala felvirradt és minden szabad ember

szabadon, korlát nélkül közölheti véleményét polgártársaival. De min
szerfelett nagy volt a meghökkenés, midn a hosszú parlament, mely-

nek jelszava t Szabadság » volt, 1643 június hó 14-én kiadott rendele-

tében nemcsak a Csillagkamara iutézkedését megersítette, hanem azt

egyszersmind még szigorúbbá tette azon határozata által, hogy ezentúl

a könyvkereskedczéh Masters és U'urdens-einék jogában áll. a ceusura

által nem látamozott könyveket azonnal lefoglalni.

Miltont is megdöbbentette a hosszú parlament ezen rendelete és

1644-ben megjelent az *Areopayitica» czím röpirata, melyet a sajtó-

szabadság ügyében a parlamenthez intézett . Persze akkori idbeu és oly

sajtó-viszonyok közt nehéz dolog volt a parlamentet jogtalansággal,

igazságtalansággal, a szabadság elnyomásával vádolni. De Milton igen

ügyesen emelte a vádat. Miután irata kezdetében kimondja véleményét,

hogy a szabadság netovábbját csak akkor lehet elérni, ha a parlament

minden panaszt figyelembe vesz, megfontol ós annak elhárításáról gon-

doskodik ;
— a parlamentnek köszönetét fejezi ki a nép nevében haza-

fias mködéséért, kijelentvén egyszersmind, hogy annyira becsüli a par-

lament bölcsességét, hogy egy általa kiadott rendelet visszavonásáért

esedezni bátorkodik. Erre megczáfolja az új rendelet fpontját: • Köny-

ret, röjriratot vayy iratot kinyomatni nem .szahatL mieltt a cérnára azt jóvá

nem haqyta*.

Milton nem vonja kétségbe, hogy az államra nézve ugyancsak

fontos dolog, könyvekre úgy mint emberekre vigyázni, «mert a könyvek

nem absolut holt tárgyak, hanem életervel bírnak, mely ép oly hatha-

tós mint a lélek, melybl származtak : st legtisztább lényegével bírnak

a szellemnek, mely ket nemzé. Tudora, hogy a könyvek ép oly életer-

sek és nemzképesek mint ama mesebeli sárkányfogak, és imitt-amott

vetve felfegyverkezett férfiak képében támadhatnak fel. De másrészt ép

úgy meg lehet ölni egy embert mint egy könyvet ; a ki egy embert
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megöl, az megöl egy eszes lényt, Isten hasonmását ; de a ki egy jó köny-

vet elpusztít, az úgyszólván Isten hasomását megfosztja szemétl. Sok

ember csak a föld terhére él ; de egy jó könyv egy nagy szellem legdrá-

gább életvére, fenntartva egy ez életen túl terjed élet számára.

»

Ezután kimutatja, hogy a görögöknél és rómaiaknál, st még a

középkor kezdetében is a könyvek irása és közrebocsátása majdnem
semmiféle korlátozás alatt nem állott ; csak a tridenti zsinat hozott ez

irányban némely határozatot.

Milton most felveti a kérdést : váljon az idevágó határozatok els
szószólói nem értették- e az ügyet vagy pedig a könyvek csakugyan ká-

rosak e ? Véleménye szerint mindenkinek szabad azt olvasni, a mi ép

neki tetszik. Isten, Milton szerint, mindenkinek különbség nélkül meg-

adá a szabadságot, midn azt monda: «Kelj fel Péter és egyél !» A tisz-

tára nézve minden tiszta ; az elromlott gyomorra nézve pedig hasznos

és káros étek nem különböznek egymástól. Ép úgy áll a dolog a köny-

vekre nézve is. Az egészséges szellem a jó és rósz könyvet egyaránt fel-

emészti s hasznára fordítja ; a romlott kedélyt a legjobb könyv is roszra

ingerli. Azok, kik azt hiszik, hogy rósz könyveket azért kell eltiltani,

mivel a roszat még ragadósabbá teszik, ahhoz a férfihoz hasonlítanak,

ki kertjének kapuját bezárta, hogy a varjakat belerekessze. Ha ezen

emberek pártján volna az igazság, úgy a biblia olvasását meg kellene

tiltani, mivel sok helyen sikamlós dolgokat szép színben fest. Vélemé-

nyek számára, akár milyenek is legyenek azok, nem léteznek falak,

• mert. mit járás, ülés vagy társalgás közben hallunk vagy látuuk, végre

is könyvnek nevezhet". Az emberi dolgok rósz szemléli azok, kik a

bnt az által vélik kiírthatónak, ha a bn tárgyát eltávozzák. « Vegyé-

tek el a fösvénynek minden kincsét ; egy kincsét még is meg kell hogy

hagyjatok neki, — ez a fukarsága.»

Egy másik ok, melynél fogva Milton kétségbe vonja, hogy az illet

rendeletek ezáljukat elérhessék, az, hogy a sajtószabadság korlátozásá-

nál minden csakis a censoroktól függ. Ezeknek pedig, ha hivatalukat

igazán tisztességesen akarják betölteni, szerfelett nagy tudománynyal,

mély belátással kell bírniok. De ily férfiaktól nem követelhet, hogy

drága idejüket szellemöl foglalkozásra pazarolják.

A sajtó-szabadság korlátozása mindenekeltt a tudományra és

annak mívelire nézve a legnagyobb gyalázat. Ha valaki egy könyv

megirásához fog, úgy évek hosszú során tanul, kutat és fáradozik, míg

mvét befejezi — és akkor a censor. ki néha míveltségre és tudomá-

nyosságra nézve sokkalta alantabb áll, bírálja meg? És, mondja Mil-

ton, valamint az ily rendelet minden mívelt ember megvetésében részev

-

sül, ép annyira válik az egész nemzet szégyenére. Igazság ós míveltség,
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talán csak nem kereskedelmi czikkek, melyeket áruba bocsátás eltt

egyedárúzni és vámczédulával ellátni kell ?

Végre igen ügyesen a parlament nemzeti érzelméhez folyamodik.

Elbeszéli, mit idegen országokban, hol a sajtószabadság korlátozva van,

tapasztalt; elbeszéli, hogy külföldön sok nagy férfi szerencsésnek mondta

t, hogy a philosophiai szabadság országában, Angliában, született.

tUgy tetszik nekem*, mondja Milton, « mintha látnék egy nemes és ha-

talmas nemzetet mint egy erteljes férfiút álmából felébredni és leigáz-

hatatlan fejét rázni ; úgy tetszik nekem, mintha látnám saskép fiatal

nemzedékét vizsgálni és éles szeméit a déli nap fényében villogni ; úgy
tetszik nekem, mintha látnám arczát mosdani a mennyei tisztaság for-

rásában, míg félénk éjmadarak körülötte repkednek és bámulva merész-

ségét, sivítással békételen évet jósolnak. •

«A szabadság, uraim, melyet számunkra bölcs tanácsotokkal sze-

reztetek, nagy szellemek dajkája ; lelkeinket mennyei tisztasággal

árasztja el. De csalképpé válik, ha nem szabad mindenkinek azt meg-

tudni és nyilvánítani, a mit akar. Az igazságot korlátozni nem lehet

;

mert hatalomban csakis a Mindenható múlja felül.*

Ritkítja párját Milton ezen mve az összes világirodalomban
;

s Anglia büszke lehet e kis röpiratra, mert oly elragadó szavakkal rit-

kán harczolt valaki a szabadság érdekében. 1 >r. \Y. H.
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gozta dr. Boros Gábor. 4-ik irodalom történeti olvasókönyvvel bvített Kiadás.

Budapest, 1884. Lampel R. (N. 8-r. V, 439 1 ) 2 frt.

Lehr A. és Riedl Fr. Magyar olvasó könyv. II. kötet a középisko-

lák 2-ik osztálya számára. Térképekkel és illustratiókkal. Budapest 1883.

Franklin t. (N. 8.-r. IV, 204 1.) 1 frt 20 kr.

Mendlik A.* Qiiestionaire anx lecfures fravcaiscs á Vusage des

écoles publigues. I. rész. Budapest, 1884. Lauffer V. (8-r. 83 1.) 50 kr.

Névy L.i Stilistika. Az irály- és irásni-szerkezet általános szabályai,

Középiskolák számára. L rész. Irálytan. Prózai és költi olvasmányokkal.
5-ik kiad. Budapest, 1883. Kókai (N. 8-r.. IV, 232 1.) 1 frt. 30 kr.

Noéi Károly. Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet iskolai és

magánhatználaira. 4-ik bv. kiadás. Magyarra átírta Sasváry László. II.

rész. Budapest, 1884. Lampel. (8-r. 155—354, IV 1.) 1 frt.

Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Budapest 1883. (16.-r.)

156. sz. Kisfaludv K. A pártütk. Vígjáték 3 felv. (63 1.) 20 kr.

157. t Gyulai P. Szilágyi és Hajmási. Költi beszély. (29 1.) 20 kr.

158. » 9ernar<hn de Sainte-Pierre. Pál és Virginia. Francziából ford.

Acs Zs. (144 1.) 30 kr.

PhUologial Köalöny. VIII. 1. ^
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159. sz. Kemény Zs. Élet és irodalom (123 1.) 30 ki-.

160. » Petfi Sándor beszélyei (96 1.) 30 kr.

161. • Le Sage Alain Renó. A sánta ördög. Francziából ford. Varga
B. (360 1.) 60 kr.

162. * Dugonics András följegyzései, (142 1.) 30 kr.

163. » Gréville H. Árulás. Regény. Francziából fordította Huszár I.

(375 1.) 80 kr.

164. » Schiller Fr. Wallenstein halála. Szomorújáték 5 felv. Német-
bl ford. Hegeds Istv. (245 L> 40 kr.

Palóczy L. Franczia nyelv- és olvasókönyv. 2-ik rész. Reál isk. III.

és IV. oszt. szám. Budapest, *1884. Franklin t. (N. 8-r. VI, 274 1.) 1 frt 80 kr.

Patrubány L. A « magyar* név eredete. Külön lenyomat az. • Egyet.
Philologiai Közlönyébl. Budapest, 1883. Kilián. (8-r. 17 1.) 25 kr.

Polgár Gy. Görög nyelvkönyv, bevezetés az alaktanba, olvasó- és

gyakorlókön3'v Xenophon Kyropaediájából. A gymn. V. oszt. számára.
Budapest, 1883. Eggenberger. (N. 8-r. II, 188 1.) 1 frt 20 kr.

Pozder K. Idegen szók a görögben ós latinban (Értekezések a nyelv-

es széptudományok körébl. XI. köt. 4. sz.) Budapest, 1883, Akadémia,
(8.-r. 77 1.) 50 kr.

Symonds J. A. ós Bartoli A., Az olasz nép ós irodalom története.

(Történeti kézikönyvek. IX.) Budapest, 1883. Athenaeum. (K. 8-r.) 80 kr.

Szamosi /., Tirocinium poeticum. Bevezetésül a latin költk olvasá-

sához. Siebelis János nyomán szerkesztette és szótárral ellátta — 4-ik javí-

tott kiadás. Budapest, 1883. Nagel. (N. 8-r. VIII, 143 1.) 1 frt.

Taine U., Az angol irodalom története. Fordította Csiky Gergely.

III. kötet. Budapest, 1883. Akadémia. (8-r. 475 1.)

Thewrewk A. Simonyi nyelvtana. Kritikai tanulmány. Budapest, 1883.

(N. 8-r. 32 1.) 30 kr. — Magyar nyelvészeti adalékok. Budapest 1883. (8-r.

29 1.) 30 kr.

Arbois de Jnbainville, Essai d'un catalogue de la littérature épique
de Vlrlande, précédé dune étudc sur les manuscrits en langue irlandaisc

conservés dana les Iles Britanniques et sur le continent. Paris, 1883. CLV
és 282 1.

Aristoteles. — Commentaria in Aristotelem Greaca, cdita consilio

et auctoritate academiae literarum reg. borussicae. Vol. II pars 1., Berlin,

1883, XXII és 426 1. — Tartalma : Alexandri in Aristotelem Analyticorum
priorum librum I. commentarhun, ed. M. Wallies.

Auberiin C, Choix de textes de Vancien franqais du X. an XVI.
siécle : Poétes et prosateurs du moyen áge, avec des sommaires hwtoriques,
des notices biographiqnes et un commentaire grammatical. Paris, 1883.

360 1.

Autenrieth G. % Wörterbuch zu den homeriscJwn Gedichten. Für
Schüler bearbeitet. Mit vielen Holzschnitten und 2 Karten. 4. verbesserte

Auflage. Leipzig, 1884. Teubner, XVI és 361 1. Ara 3 mka.
Bennassutti Luigi, San-Francesco e Dante. Assisi, 1883. 270 1.

2 lir. 50.

Bergk Th., Kleine philologische Schriften. Heraujigegeben von
B. Peppmüller. I. Bd. Zur römisclien Literatur. Halle a/S. 1884. (8-r.

XXXII 719 1.). Tartalma: Verzeichniss von Th. Bergk's philologischen

Schriften. — Plautina. — Ennianna. — Zu den scenischen Dichtern der
Römer. — Lucretiana. — Zur Sacralpoesie der Römer. — De Paelignorum
sermone. — Varia. — Inedita. — Aus Bergk's Handexemplaren.

Boccaccio Giov.i Troilus und Kressida, Epische Dichtung. Zum
ersten Male verdeutscht von Kari Frh. von Bcaidwu-Marconnay, Berlin,

1884. XXIII és 239 l. 5 mk. — A nagy olasz költ II Filostrato ez.
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regényes eposzának kitn, alakban és tartalomban egyaránt h és költi
fordítása. E szép költemény értékére újabban többen, különösen nagy
elismeréssel Hettnér figyelmeztettek. A Filostrato szegény cselekményben, de

igen gazdag gyönyör lyrikus részletekben. E tárgyról s Boccaccio mvének
hatásáról 1. különösen Hertzberg Vilmos értekezését : Die Quellén der Troi-

lut-Sage in ikrem Verhültniss zu Shakespeare' 8 Troilus und Kressida.

(Shakespeare-Jahrbuch, VI., 1871.)

Bossert A., La littérature allemande du moyen áge et les, origines

de Vépopée germanique. Paris, 393 1. 3 fr. 50. — A franczia Akadémia
által jntalmazott, nagyon népszer, de jó munka. Szerz csak a fbb kér-

déseket tárgyalja, a forrásokat és az irodalmat csak kivételesen idézi.

Ugyanattól a szerztl (ki tanár Douaiben) megjelentek elbb : Goethe,

nes précüur8eurs et ses coniemporains : Klopstock, Lessing, Herder, Wie-
land, Lavater, la jeunesse de Goethe, — és : Goethe et Schiller, la litté-

rature allemande a Weimar, la jeunesse de Schiller, Vunion de Goethe et

Schiller, la vieillesse de Goethe. Ez utóbbi munka is akadémiai jutal-

mat nyert.

Briefe von Joh. Pet. Hebel, herausgegeben von Ottó Behaghel. Erste
Sammlung : Briefe an Gmelin, an die Strassburger Freunde, an Justinus

Kerner. Karlsruhe, 1883, 314 1. 5 mka. — Egyúttal megemlítjük, hogy
ugyancsak O. Behaghel kiadta Hebel költeményeit s prózai dolgozatait is a
Kürschuer-féle Deutsche Nationalliteratnr* 142-ik kötetének 1. és 2. felé-

ben: Allemannische Gedichte (175 1.) és Schatzkastlein des Rheinischen
Hausfreundes (472 1.) czímmel, igen jó bevezetéssel és jeles (bár egy kissé

gyér) jegyzetekkel. Egy-egy kötet ára 2 mka 50.

Cemoens Luis de, Die Luxiadén, dentsch von Wilhelm Storch.

Paderborn ; 1 883, 536 1., 5 mka. — E kötettel Camoens összes költi m-
veinek e kitn fordítása (öt kötet, 18 mka) be van fejezve. A fordítás

igen h és mégis költi szép. A fordító jeles szakember a román philo-

logia terén s mint ilyen, az eredetieknek számos helyét javította vagy
fogta fel helyesebben, úgy hogy fordítása tudományos értékkel is bír.

Deutsche Liferaturdenkmale des XVIII. Jahrhunderts, in Neu~
drucken herausgegeben von Bernh. Seuffert. Heilbronn, 1881— 1883. —
Eddig a következ 15 füzet jelent meg:

1. Ottó, Trauerspiel von F. M. Klinger. 90 filL

2. Voltaire am Abend seiner Apotheose, von H. L. Wagner. 40 fill.

3. Faust8 Lében vom Maler Miiller 1 rak, 10.

4. Preusrisclie Kriegslieder von einem Grenadier von I. W. L.
Gleim. 70 fill.

5. Faust, ein Fragment von Goethe. 80 fill.

6. Hermann von C. M. Wieland. 1 mk, 20. V. ö. e Közlönyt, VII.

(1883), 125 1.

7. Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahre 1772. Erste Hálfte

2 mk, 80.

9. Kari von Burgund, ein Trauerspiel (nach Aeschylus) von J. J.

Bodmer. 50 fill. V. ö. e Közlönyt, VII. (1883), 271 1.

10. Versuch einiger Gedichte von F. v. Hagedom. 90 fill.

11. Der Messiás, erster, zweiter und dritter Gesang von F. G. Klop-
stock. 90 fill.

12. Vier kritische Gedichte von /. J. Bodmer. 1 mk, 20.

13. Wagner, Die Kindermörderinn nebst Scenen aus den Bearbei-

tnngen K. G. Lessings und Wagneis. 1 mk.
14. Goethe, Ephemerides und Volkslieder 60. fill.

15. Brentano, Gustav Wasa. 1 mk, 20.

Közli : Hkllebrant Árpád.
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Válasz Spitkó Lajosnak Görög Nyelvkönyvemre írt bírálatára.

Spitkó oly tárgyilagos bírálatot adott könyvemrl, hogy nekem arra"

csak kevés válaszolni valóm van.

Azon megjegyzések közül, melyeket tudományos szempontból tesz

könyvemre, a lényegesebbek helyes voltát elismerem, a lényegtelenebbekre

pedig, már a tér szke miatt sem érdemes reflektálni; de a melyeket mc-

thodikai és didaktikai szempontból tesz, azok közül egyikre-másikra nézve

kötelességem felvilágosítást adni.

így a mi a mértéket illeti, hogy mennyit kell közölni a nyelvtauból

a Bevezetésben az olvasás eltt, nem osztozom Spitkó úrnak ama meggy-
zdésében, hogy teljes névragozást s egy teljes verbum purumot kell a

tanulóval a grammatikai elkészít cursusban betanultatni.' Én nem olvasok

ki ennyit az Utasítások ezen szavaiból : «Az elvont rendszeres tárgyalás

tehát csupán a legszükségesebb elzményekre fog szorítkozni t. i. a casus-

alakítás és a személyragozás külömbözö módjainak ismertetésére.

»

Én a casua-alakítást illetleg elégségesnek tartom ellegesen közölni

az a, r„ o és mássalhaugzós tövek esetragait, elhagyva a mássalhangzós

tövek külömbözö nemeinek rendszeres ismertetését ; a szemólyragozás kü-

lömbözö módjai alatt pedig csak a f- és mellékidk egymástól eltér sze-

mélyragainak feltüntetését értem az arra alkalmas és leggyakrabban elfor-

duló folyó jelen és múlt s az aor I. és II. csel. ós köz. alakjain.

Spitkó kételkedik a fölött, hogy az o nézete szerint ily kevés elis-

meret alapján a Kyropaideiát a kezd tanulóval kellen meg lehetne ér-

tetni. En nem vagyok ily kis hit. Mert tapasztalásból tudom, hogy még
az els osztályban is a tanulók fejletlen ósztehetségök mellett s minden

elismeret nyújtása nélkül is a tárgyalt összefügg olvasmánynak aránylag

szintén eléggé szövevényes mondatait kellen megértették, hát akkor az V.

oszt. tanulók fejlettebb észszel a legszükségesebb elismeretek alapján hogy

ne értenék meg a Kyropaideiát ? Ha Spitkó ért az. összefügg olvasmányon

való tanításhoz és tanított is már valaha így, akkor igazán nem értem,

hogy miért lát annyi mindenféle szörnyeteget már a Kyropaideia egyszer

fordításánál is.

Spitkó egész kis rendszeres névszótant ós igetant kivan a tanulókkal

az olvasás eltt betanultatni s azért kivánja ezeket a leend (?!) összefügg

olvasmány tárgy- és eszmeköréböl merített apró mondatokon begyakorol-

tatni. — Az én nézetem szerint pedig a Görög Nyelvkönyvem bevezetésé-

ben közlött nyelvtani részletek gyors betanítása s egyes paradigmákon való

gyors begyakorlása után sietni kell az összefügg olvasmány olvasásához.

Mert én a legszükségesebbeken kívül a mit csak lehet mindent az olvas-

l
) E rovat tartalmáról nem vállalunk felelsséget. Szerk.
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mány alapján akarok tanítani, (hisz ez a czélja az olvasmány alapján való

tanításnak !) ; Spitkó methodikája- ós didaktikájának nagyon régi szaga van.

Az is talány elttem, hogyan képzeli azt Spitkó, hogy csakis az

olvasmányban elforduló szókból lehet szócsoportokat alakítani. Azokat ok-

vetlenül ki kell mindjárt egészíteni. De a csoportok tanulását késbb is

lehet kezdeni, nem épen párhuzamosan az olvasmányokkal.

Azt meg éppen nem értem, hogy lehet olyat mondani, hogy a cso-

portosított szók legnagyobb részét a gyakorlatok görög ós magyar monda-

taiban csakhamar értékesíteni kell. Elég dolgot ad s elég nagy tért foglal

el az olvasmányokban elfordult szavaknak begyakorlása a mondatokon és

ez az egyedül czélszerü eljárás. Kár volt holmi statistikai adatok összeállí-

tásával a drága idt vesztegetni

!

Végre ha állana Spitkónak eme naiv feltevése : « feltéve, hogy a szó-

csoportokat teljesen és a 12 olvasmányhoz fzd összes grammatikai dol-

gokat is alaposan át akarjuk venni, » akkor könyvembl több mint 12 ol-

vasmány és gyakorlat bajosan lesz befejezhet, mondom, ha e naiv felfogás

állana, akkor könyvem csakugyan nem volna használható, mert még 10

olvasmány maradna a VI. osztályra, a mi a Memorabiliák olvasását csak-

ugyan illusoriusáá tenné. De hogy lehet olyat képzelni is, hogy a szócso-

portokat mind be kell tanítani ? Tessék azokból válogatni! Görög nyelv-

könyvem Elszavában azt mondom : hogy az V. oszt.-ban legalább 1G ol-

vasmányt és gyakorlatot kell elvégezni (ós lehet is !), s az ezekhez tartozó

grammatikai dolgokat. A szócsoportokból pedig annyit kell felvenni, a

mennyit a még fenmaradó idben el lehet végezni.

Spitkó úr többi megjegyzéseire nincs észrevételem, s szakértelemmel

és jóindulattal irt bírálatáért, melynek a második kiadásnál még jó hasz-

nát vehetem, továbbá Görög Nyelvkönyvenmek a tanárok figyelmébe való

ajánlásáért, köszönettel tartozom.

Pozsony, 1883, dec. 23. Polgár György.

Felelet Polgár úr «Válaszára*.

Nem vagyok ugyan barátja az ilyen utólagos kardoskodásnak ; mert

a mit írok, azt megfontolva szoktam írni, úgy hogy ne legyen okom akár

megbánni, akár visszavonni valamit. De miután Polgár úr jónak látta át-

kiáltani hozzám, hadd álljon itt az én válaszom is.

Polgár úr tudományos szempontból tett megjegyzéseim között lényeg-

telenebbeket is fedez fel, melyekre már a tér szke miatt sem érdemes

reflektálni. Hogy mi a tudomáuyban lényeges, mi lényegtelen, azt, jól

tudom, els sorban valakinek tudományos lelkiismerete szabja meg. íin

pedig e tekintetben igen scrupulosus vagyok ós minden a tudomíny ellen

elkövetett vétséget lényegesnek tartok. Vannak ugyan úgynevezett lényeg-

telen észrevételeim is, melyeket annak idején nem akartam közölni. Kívá-

natra ezekkel is szolgálhatok.

De Válaszának többi részében is Polgár úr igen sajátságos módon

okoskodik. Vagy nem értett meg, vagy, a mi valószínbb, nem akart meg-
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érteni. Fkifogásom könyve ellen az, hogy a Kyropaediának szövegét nem
egyszersítette és a tanulók igényeihez mérten át nem alakította. Ezt most

is fenntartom. Mindjárt az els idben 40—50 tanulónak, kik az igetanból

mást nem tudnak mint a f- és mellékidk egymástól eltér személyrag-

jait, oly mondatokat, mink pl. az els olvasmányban ouvai s , a má-

sodikban at jj.Ev yap .„ . . , a negyedikben xa\ íizi jxsv . . .
.

, alaposan magyarázni

akarni, egyszeren paedagogiai absurdum. De mellettem bizonyít a tan-

könyvírók praxisa is. A hány összefügg olvasmányt nyújtó, kezdk szá-

mára készített olvasókönyvet csak ismerek, mind igen helyesen lehetleg

egyszer stílus után törekszik. Itt van Szamosi görög olvasókönyve, a

németeknél pedig Meurer, Bachof, Vollbrecht görög olvasókönyvei. Vollbrecht

olvasókönyye szintén chrestomathia Xenophonból, de egyszersített mondat-

szerkezettel. S jóllehet Vollbrecht (v. ö. Fleckeisen's Jahrbücher, 1882, II,

36) csak akkor akarja olvasókönyvét a tanuló kezébe adni, mikor az már

egy rendes verbum purumot átvett és begyakorolt, a német kritika még

így is V. olvasókönyvét túlságos nehéznek találta. Itt van továbbá Heinrich

német olvasókönyve a Niobuhr-féle ugyan csak egyszer stílusban irt hs-

mondákkal. Itt van végre — the last but not the ieast — Bartal ós Mal-

mosi jeles latin olvasókönyve. A mint tudom, k sem kezdik a dolgot

Livius ékes dictiójával, hanem ilyformán : Itália terra ampla et fecunda

est. Terram plantae amoenae ornant. Stb. Tetszett volna úgy eljárni Polgár

úrnak is, mint azt Bartal és Malmosi tették. Alkalmazta volna is az

összefügg olvasmányt a szép rendszerben egymás után következ nyelv-

tani anyaghoz, a mi az inductiv tanítással nagyon szépen megfér, és a mi

utoljára is a leghelyesebb ós legbiztosabb út. Akkor semmiféle nyelvtani

bevezetésre nem lett volna szükség, és annak az aggodalomnak sem lett

volna helye, hogy a tanulók a szöveg egyes nehézségeivel bajosan fognak

niegküzdhetni. Persze ez nehezebb munka, görögül írni is kell akkor tudni,

még pedig jól. Sokkal kényelmesebb a szöveget úgy a hogy van átvenni,

a nyelvtani anyag egymás utánját nagy részt a jó istenre ós a véletlenre

bízni és mindene azután mint valami nagy tettre önérzettel visszatekin-

teni. Baj is az, ha a tanuló az avi-tövüeket az els gyakorlatnál tanulja,

az ovt- és , $ tövüeket két vagy három héttel késbb ós ismét vagy hat

héttel reá a x-tövüeket és v-tövüeket, s mindezt a legheterogenebb dolgok

egész halmazának kíséretében. Szeretem én is a nyelvtan tanítását össze-

függ olvasmány ós észszer inductió alapján, megszerettem azt Bartal-

Malmosi derék könyve által, de, szintén kimondom, nem szeretem ós nem
tartom czólszernek a nyelvtani zagyvalékot, még ha oly modern szaga is

van. Megemésztése borzasztó sok idt igényel, a nélkül hogy az eredmény

a rá fordított idvel kell arányban állana. Hogyan kell mintaszer görög

olvasókönyvet szerkeszteni, azt tessék pl. Bachoftól tanulni. Jó még adni

valamit a német schulmeisterekre is. A gyakorlatban még mindig nagyobb

mesterek mint mi minden világraszóló paedagogiai bölcseségünk mellett.

Második kifogásom az elsbl természetszerleg folyik. Ha igaz az

— és én ersen hiszem, hogy a tanférfiak többsége velem tart —, mondom,

ha igaz az, hogy oly tanuló, ki az igetanból mást nem tud, mint a f- ós
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mellékidök személyragjait, a Kyropaedia egyes nehezebb mondatszerkezetei-

vel bajosan fog boldogulni, akkor természetes, hogy legalább a nyelvtani

Bevezetést szélesebb alapra kellett volna fektetni. A szélesebb alap alatt

azonban nem értem a teljes nóvragozást, mint azt Polgár nekem imputálja.

Ellenkezleg mindenki, a ki ide vágó soraimat a Philologiai Közlöny 1 103.

lapján olvassa, látni fogja, hogy a névragozás körébl nyújtott anyaggal

alapjában meg vagyok elégedve. Megjegyzésem inkább csak az igére vonat-

kozik. S itt bátran hivatkozhattam az Utasításokra. Polgár úr is ezt teszi,

csakhogy csupán oly passust idéz, mely neki feltétlenül kedvez. De az Uta-

sításokban néhány sorral lejebb ez is áll : «A személyragozás kell meg-

tanulására szükséges lesz ugyan a görög ige alakjainak egész rendszerét

áttekintve eladni, hogy az állítás es cselekvés min módjait, az idk min
nemeit képes a görög nyelv egyszer igealakkai kifejezni, de az alakok

magyarázata eleinte csupán a személyragok kiemelésére fog szorítkozni, a

módok és idk alakításának mellzésével.)* Igaz, hogy az Utasítások világo-

sabban is szólhatnának. De azt Polgár sem fogja állítani, hogy az után, a

mit Bevezetésében az igetanból nyújt, a tanulónak az állítás ós cselekvés

módjairól, az idk nemeirl világos fogaima lehetne. Az Utasítások szerin-

tem határozottan többet kivannak, mi abból is világos, hogy két hónapot*

esetleg az egész els harmadot is rászánják e dologra, mig a Polgár-féle

Bevezetést az Elszó szerint egy hónap alatt el lehet végezni. Ennyi vo-

natkozik szorosan véve Polgár könyvére. A mit azután mondok, hogy czól-

szer volna, mieltt valamely görög író változatlan szövegének olvasásához

hozzá fognánk, egy rendes verbum purumot a tanulóval betanultatni, hogy

a grammatikai elkészít cursusban a megtanult nyelvtani alakokat a fordí-

tandó összefügg olvasmány tárgy- és eszinekörébl szedett apró kis mon-

datokon kellene begyakorolni, az, mint az összefüggésbl látszik, csak úgy
mellesleg tett megjegyzés, pium desiderium, melyet az Utasítások egyelre

a gyakorlatból kizárnak. Nem is kívánok ennek feltétlen csalhatatlanságot.

Én nem vagyok oly patentirozott paedagogiai bölcseség birtokában, mint

látszólag Polgár collega. Kár is az ajánlottam apró mondatokra annyira

megharagudni. Hát nem saját maga is operál ily kis mondatok kencsével,

midn az összefügg olvasmány példáival rendszerint igen hiányosan meg-

kent grammatikai talyigát tovább kell tolni ? Hiszen Nyelvkönyvében az

apró mondatok csak akkora helyet foglalnak el mint maga az összefügg

olvasmány.

Polgár úr többi ellenvetéseire sem nehéz a felelet. Talány eltte,

hogyan képzelem azt, hogy csakis az olvasmányban elforduló szókból

lehet csoportokat alakítani. Hát bizony lehet, még pedig grammatikai össze-

fúggésök szerint. Polgár úr hozzá teszi : « azokat okvetlenül ki kell mindjárt

egészíteni.* Hiszen ezt én is mondom e szavaimmal: « Csakis e tökéletesen,

elsajátított alaptörzs egyes alkalmas részeihez szabad azután a tárgyi stb.

szócsoportoknak fzdniük).. Vagyis minden olvasmány grammatikai cso-

portjai után jön azonnal a kiegészítés. Talány elttem, hogyan lehetett ez

egyszer dolog Polgár úr eltt talány.

Azt meg épen nem érti, folytatja, hogy lehet olyat mondani, hogy a
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csoportosított szók legnagyobb részét a gyakorlatok görög és magyar mon-

dataiban csakhamar értékesíteni kell. Hát bizony mondom ezt most még
egyszer és mondják azt mások is. így egyebek közt Zippel «Der Unterricbt

im Latéin, auf den Gymn. und den Realschulen* czím jeles értekezésé-

ben (Fleckeisen's Jahrbüoher 1883, II, 155 és k., 20tí és k. 1.), melyet

Malmosi úr arra tartott érdemesnek, hogy a TanárcgyesüUti Közlöny

novemb. számában kivonatosan közölje. Természetesen nem helyeselhetem,

hogy a kezd tanulót oly szóhalmazzai tömjük meg, melyet csakhamar

megint elfelejt. S hogy Polgár e tekintetben a kell mértéket nem tartotta

meg, azt kimutatni volt czélja statistikai összeállításomnak, melynek rideg

legényeivel, a számokkal, Polgár úr ú^y látszik nem nagyon rokonszenvez.

Polgár úr erre azt mondja, tessék abból válogatni ; nem kell a szócsopor-

tokat mind betanítani. Ez más gyakorlókönyvre nézve állhatna, de nem a

Polgáréra nézve, mint azt bírálatomban az 1105. lapon tisztán kimutattam.

Végre Polgár úr sehogy sem hajlandó elhinni, hogy könyvébl az

els évben bajosan fognak többet végezhetni mint 12 olvasmányt ós gya-

korlatot. Nagyon fogok örülni, ha a gyakorlat Tolgár úrnak ad igazat.

Eddig egyikünknek sem volt még alkalma a könyvet végig tanítani. Külön-

ben ón e megjegyzésemet inkább Polgár úr könyve érdekében tettem. Fi-

gyelmeztetni akartam tanártársaimat, hogy jó lesz már elre alkalmas

rövidítésekrl gondoskodni.

Polgár úr a «naiv» jelzvel kétszer is megtisztel. Azt hiszem, nagyobb

joggal én alkalmazhattam volna ö reá bírálatomnak nem egy helyén, kivált

pedig ott, hol jámbor képpel oly dolgokat tanít, melyekhez bizony nem
igen ért. De én ezt nem tettem, nem is fogom tenni. Nekem mindig elvem

lesz, jóindulatú, de szigorú ós lehetleg alapos bírálatot adni és a szemé-

lyeskedésnek még színét is kerülni.

A «leend (?!)» szóért nem vállalhatom el a felelsséget. Én ezt

írtam : felveend. *) De Polgár úr jól tudhatja, a sajtóhiba hogy üldözi az

íróembert. Saját könyvének utolsó lapján csak 85-öt jegyzett fel. Hát még,

a melyek figyelmét elkerülték

!

Arad, 1883. decz. 28. Spitkó Lajos.

\) A még kezünkben lev kéziratban csakugyan felveend áll.

Szerk.
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A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent és minden
könyvkereskedésben kapható

:

A LATIN NYELV SZÓTÁRA
A KÚTFKBL

A LEGJOBBÉS LEGÚJABB SZÓTÁBIRDDALOMRATÁMASZKODVA
ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Dr. FINÁLY HENRIK.
AXOLOZSVilU KIR. FERENCZ JÓZSEF EGYETEM NYILV. RENDES TANARA STB.

I—X. füzet. A— arohon—pro-pono. Ára fozetenkint 80 kr.

TÁJÉKOZTATÓ

.

A latin nyelv szótára úgy jelen meg ugyan,
mint a Kolozsvártt 1858-ban kiadott latin

iskolai szótár új kiadása, és a mennyiben
újra és javítva ismétli azt, a mi ama szótár-

ban jó volt, némileg annak is tekinthet ; de
valójában egészen új m.
Az iskolai szótár kiválóan csak az iskolá-

nak kívánván szolgálni, számos alapos ok
találkozása azt parancsolta, hogy terjedelmé-
nek szabatosan és pontosan körülírt határt
jelöljünk ki. Ennek az volt a következése,

hogy noha általánosan elismerték jeles segéd-

eszköznek a szoros értelemben vett remek
római irodalom tanulmányával foglalkozó

ifjúság számára : a tulajdonképi nyelvész, és

még inkább a, történész, a jogász, az egyházi
férfiú, a régész, és általán a szaktudós, a ki

az ókori irodalomból nem annyira nyelvtudo-
mányt, mint inkább azaktudománybeli adato-

kat kivánt meríteni, akárhányszor látta magát
abban a helyzetben, hogy épen arra nem talált

felvilágosítást a szótárban, a mire legnagyobb
szüksége lett volna.

Mint iskolai szótár megfelelvén a maga
rendeltetésének és a nyelvtudomány követel-

ményeimé egyszersmind úttör volt a ma-
gyar* irodalomban. Nyomában és többé ke-

vésbbó bevallottan rá támaszkodva ogy egész
szótár-irodalom keletkezett, a melynek ter-

mékei már eleve is kevesebb követeléssel

lépvén fel, egész sorozatét mutatják fel a rö-

vid és kivonatos úgynevezett zsebszótárak-
uak, a melyek olcsó voltuk által nagy elterje-

dést nyertek, és a melyeknek az a kétségte-

len érdenlök volt, hogy a szótár használata
szükséges voltát eleven tudattá tették, ke-

véssé kielégít voltokkal pedig inkább emel-
ték a jobb és kimerítbb szótár becsét és ke-

resettségét, mint a mennyire vetélytársasá-

gukkal hátrányára voltak kelendségének.
A 6$ ivnyi szótár magában olcsó volt 5 frtnyi

ára mégis hozzáférhetetlenné tette a szegény
sorsú tanulónak, akinek a 2, 3, 4 frtos ki-

sebb szótárak nem tették ugyan ugyanazt a
szolgálatot, de mégis sokkal jobban segítet-

ték a semminél.
Ily körülmények közt nem mutatkozott

czélszerünek az iskolai szótár uj kiadásának

A Franklin-Társulat
mint kiadó.

rendezése. Elhatároztuk tehát, hogy második
kiadása helyett az ókori latin nyelv egész
nyelvkíncsBt felölel úgynevezett kézi szó-

tárt adjunk, annyival is inkább, mivel ilyen

a magyar irodalomban még nem létezik.

Felöleli tehát a szótár az ókori latinság

egész nyelvkincBÓt, a mint az ókori latin

irodalomban egészen a 6-ik száz végéig is az

eddig felfedezett és közzé tett összes felira-

tokban fenn van tartva. E tekintetben e szó-

tár teljesebb mint akár a Elotz akár a Geor-
ges legújabb kiadású nagy kézi szótára, st
túl tesz a Forcellini-féle nagy szótár schnee-
bergi és Corradini-féle páduai kiadásain is,

még a de Wit-fóle kiadás egyes hézagait is

pótolja. Egyúttal is felöleli az összes ókori
földrajzot, a régészetet, a sajátneveket, a
jog-, orvos- és természettudományi mszó-
kat, az egyházi irodalom sajátságait: szó-

val oly teljességre törekszik, hogy az ókori
latin irodalommal foglalkozó e könyvvel
magával hozzá juthat mintf ~*uek a meg-
értéséhez, a mi magyaráza1 vagv értel-

mezésre szorul ; minden má segédeszközt
nélkülözhet. '

Ezt a teljességet nyújtjuk pedig egy oly
kiadványban, a melyet gondos takarékosság
mellett sikerült tiszta, st mondhatni diazes
nyomtatással ós kiállítással egy aránylag
nem nagy kötetbe szritnunk. Szótárunk
ugyanis csak mintegy 60, 4-rétalaku nyomta-
tott ivre fog terjedni.

Hogy pedig az érdekelt közönségnek a mü
megszerezhetésót könnyítsük, elhatároztuk,

hogy szótárunkat 12 egyenl füzet-
ben 5—5 ivével bocsátjuk ki. Elfizetést
nem nyitunk : minden füzet külön lesz kap-
ható a vásárló minden további lekötelezése

nélkül. Egy-egy 5 ívnyi füzet ára 80 kraj-

czárban van megállapítva, és a 1 2-ik füzet ok-
vetlenül bevégzi a mvet. A kiadó társu-
lat fentartja magának, hogy a mü
teljes megjelenése ntán bolti árát
felébb emelje.
A kézirat csaknem teljesen meglévén, a

füzetek lehet leggyorsabban fogják egymást
követni, elre láthatólag két-két havi id-
közökben.

Dr. Finály Henrik
mint szerz.
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AZ ALEXANDRINISMUS BEFOLYÁSA A RÓMAI
KÖLTÉSZETRE.

Minden népnek — tekintve szellemi fejldését — van gyer-

mek es ifjú kora ugy mint férfi, s fájdalom, agg kora is. Görög-

ország, nevezetesen Athén férfi kora a perzsa háborúktól fogva

Nagy Sándorig tart, s két korszakra oszlik : az els, Perikies halá-

láig, a fokozott tevékenység, bevégzett szépség és erkölcsiség kor-

szaka ; a másik, a peloponnesusi háborútól fogva Nagy Sándorig,

az alakügyesség és szellemes alanyiságnak, de a pórfelség forron-

gásának és az erkölcsi tisztaság felbomlásának is korszaka.

Az állam növeked hatalma, az Athénben összehalmozott

kincsek, s azoknak egyenltlen felosztása, a fényzés es az elkelk
elpuhúltsága, a peloponnesusi háború óta mindinkább elszegénye-

dett' néptömegnek pénz utáni törekvése, s politikai uralmának fék-

telen tágítása, a tápszer, melyet ez által a határt nem ismer becs-

vágy nyert, s az ennek következtében mindinkább elharapódzott

önzés, mely a közéletet szenvedélyek harczainak színhelyévé

sülyesztette, 8 az individuum érdekét az államé fölé helyezte, a

hetaerák gazdálkodása, a fiuszeretet elfajulása, valamint a sophis-

tica, mely a becsvágynak és önzésnek bár pillanatnyi érvényesíté-

sére utakat s eszközöket mutatott, végre a nyugtalanság és szük-

ség, mely különösen a peloponnesusi háború alatt legtöbb polgárt

arra kenyszerített, hogy gyermekeit vadságban, szilajságban hagyja

felnni: — ezek a lassanként bekövetkezett fordulatnak f moz-

zanatai.

Már Alcibiadesben mint dombormüben látjuk az athéni ifjú-

ság romlottságát, de általában az egész athéni nép szellemi és er-

kölcsi állapota is ki van benne fejezve. Minden szeretetre méltó

társaikódása és sima, finom külseje, minden kifogyhatatlansága

mellett elczeinek, minden nevetségessége daczára rült ötleteinek

PbilologiAÍ Közlöny. Vffl. 2. 9
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és a szép nem iránti lovagiasságának : mégis csak fél embert lá-

tunk benne, ki ép oly rögtön hibáz, mint a mily rögtön bánja

hibáját. Hasztalan keressük benne a szellem és testi elnyöknek

igazi hellén egyesülését; hasztalan a sziv és értelem átható m-
veltségét, hasztalan minden eltt a görög ifjúság legfbb erényét,

a szemérmet ; mert csak Sokrates szellemétl szégyenlé magát,

azt is csak pillanatokra.

A mveltség azeltt inkább lángelmüség jellegének, a tehet-

ség virágának, nem fáradságos munka eredményének tekintetek, s

legbensbben össze vala nve az élettel ; a peloponnesusi háború

óta a kiváló tehetség már nem okvetlen szükséges, hanem a szor-

galom is sokra viheti, s mivel az összeomlott nyilvános élet már
nem elégítheti ki a polgárt, bensejóbe vonul vissza, s a szellemben

keres kárpótlást. A mveldés komolyabb alakot öltött ; a mvé-
szet a tudománynak, a phantásia az értelemnek, a költészet a pro-

sának, a fensbb irály a megindítónak, Aeschylos Euripidesnek, a

tragikus a sophistának volt kénytelen helyet adni. A mvészet

hónából elrepült a genius : az emberek prózaiak, lágyszivtíek, de

ingerlékenyebbek, külsleg ügyesebbek, értelmileg mveltebbek

lettek.

Aristotelessel a görög élet egy nagy forduló pontra jutott.

Vele a görög nép termel történelme, férfi kora bezáródik ; tet-

pontjáról, melyet vele és benne ert el, menthetetlenül vissza-

sülyed

A hol valamely nép mvészetét magasztosság nélküli sima-

ság, vallását a múltnak küls tisztelése s kigúnyolása, tudományát

tákolás és czéhszerü tudósság, állami életét zsarnokság es magán

érdekek fölülkerekedése, erkölcsiségét külsség és érzékiség jellemzi

:

ott már az aggság kora állott be. E pontig jutott már Athén, s vele

egész Görögország.

A makedón hatalommal Görögország függetlensége elenyész-

vén, vele a tudományok virágzása is hanyatlásnak indult ; de mit

az anyaország vesztett, azt a Ptolomaeusok és Pergamum királyai

vetélkedve igyekeztek az által helyreütni, hogy a tudományok

haladását bkezüségökkel pártolták s elmozdították. Az által, hogy

a görög nemzet lassanként eddigi határain túl, különösen kelet felé

elterjedt, Athénnel szemben, mely eddig a hellén szellemi nagyság-

nak mintegy centruma volt, a Földközi-tengernek afrikai partjain

is keletkezett egy új tzhelye a görög mveltségnek. A Seleukidák
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birodalmában, késbb a római köztársaság és császárság számára

Antiochiában, Tarsusban, sok kisázsiai városban és Pergamumban,

ez utóbbiban már jókorán, támadtak ily középpontjai a görög cul-

turának. Mind ezek közt azonban az újonan növekv általános

mivetdésnek valódi székhelye Alexandria volt. A mint Alexandria

megalapúlt és a világkereskedésnek f helyévé lett, középpontjává

lön ez a mveltségnek is, fleg a három els Ptolomaeus uralko-

dása alatt, kik legélénkebb érdekkel viselkedének a mvészet és

tudomány iránt. Mit tettek az els Ptolomaeusok a tudományokért,

következtethetni Bruchiumnak, Alexandria egyik városnegyedének,

de különösen a Museum királyi palotának leírásából, mely az

Aegyptomba költözött görög tudósoknak gylhelye, a királyok

pártfogásának legkedvesebb tárgya vala. A Ptolomaeusok családja,

mely sokáig tartotta fenn magát, még a késbbi századok elfajult

tagjai korában is, mindig buzgalommal és nagy bkezséggel ápolta

a tudományokat. Es bármily különböz volt a Lagidák fejedelmi

sarjainak szellemi iránya, s nézetök a tudományok értékérl, azt

mindenik politikai tekintetben is fontosnak tartá, hogy a nagyszer

és élénk fvárosban azon kor irodalmi tevékenysége legyen össz-

pontosítva, és ez által Alexandria oly várossá fejldjék, mely az új

hellén míveldésnek irányt adjon ; ezt el is érték, mert minden

régibb és újabb állam s város, melynek igénye volt arra, hogy

számot tegyen a kor szellemi mozgalmaiban, többé-kevésbbé kény-

telen volt az alexandriai iskola nyomában járni. A tudományos

anyag nagy mennyisége, mely itt fel vala halmozva, s az irodalom

minden ágával foglalkozó férfiak folytonos egyesülése, Alexandriát

egyrészt az általános, encyclopaedicus mveltség kiinduló pontjává

tették, másrészt az ez idei görög irodalom tzhelyévé és hangadó-

jává. Alexandria ez idben a szomszéd szigeten lev Pharushoz

hasonlított, minden felé a szellemi világosság sugarait lövelve ki

magából úgy, hogy ahhoz sok fiatal és öreg ember zarándokolt a

világ minden tájáról. Ott született Euklides és Origines; ott m-
ködtek Eratosthenes, Aristophanes, Aristarchus, Crates, Dionysius

stb. Mivel tehát e korban Alexandria Athén szerepét vette föl, ezen

egész korszakot alexandriai korszaknak nevezzük.

Az uralkodók bkezsége következtében e kor irodalmi ter-

mékeiben csaknem mindenütt fölismerhet az úr eltt elnémuló

nyelv, a szolgai meghunyászkodás, hízelgés, önmagáról való

lemondás, s mosolygó álarcz takarta servilismus. E tulajdonságok,

9*
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a költészeten kívül, fleg a történeti munkákat jellemzik. Alig van

az ó korban esemény, mely dúsabb anyagot szolgáltatott volna a

történetirónak, mint Nagy Sándor ázsiai hadjáratai, s mégis azt

tapasztaljuk, hogy e korszak historicusaí még Thukydides nagy-

sága árnyékát sem valának képesek megközelíteni ; pedig szemtanúi

valának Sándor regényszer vállalatainak, ott voltak a csaták

zajában, szemmel kisérhették városok és országok viszontagságos

sorsát, a chaldaeusok tudósaival értekezhettek, s olvashaták a

babyloni s persepolisi feliratokat ; ezen kívül a Sándor halála után

történtek szintén dús anyagot szolgáltattak a történetirónak, de

mit ér mindez, ha már kihalt bellök Thukydides szelleme. A tör-

ténetírás is ezen korszakban már nem a nemes nemzeti érzület

bátorító vagy int hangja, hanem a tudvágyát csillapító iró taní-

tása, a hízelg udvaronc* dicsbeszéde.

Valamint az alexandriai kor iróí, kik a rómaiaknak tartalom

és külalak tekintetében mintául szolgáltak, a bkez alexandriai és

pergamumi udvarokat dicsítek : úgy a római költk és tudósok is

hízelg elismeréssel és az udvari hangulathoz való alkalmazkodás-

sal hálálták meg Augustus és barátjainak kegyeit. Vergilius Buco-

licáiban Augustust túlzott hálából isteníti, nejének Seriboniának

érdekes állapotát megénekli, és hsnek jósolja meg a születend

gyermeket, a hirhedt Júliát. — A Georgica teljes joggal van Mae-

cenasnak ajánlva, mert saját gyermeke. Vergil csak az alak, a kife-

jezés, a melodicus hangszer, a gondolat Maecenas, vagyis inkább

AuguBtus. — így volt az Aeneissel is, melynek alapgondolata : a

császári család népszersítése, s a királyi bölcsnek történelmi s

isteni varázszsal való körülvetele. — Horatiisnál azon dicsítések

és finom hízelgések, melyekkel magas pártfogóit elárasztá, nem
ritkán okozták, hogy szellemességét és költeményeinek értékét a

bírálók félre ismerték. Ovidiusban pedig a szabadságnak és haza-

szeretetnek utolsó hangjai is elnémultak az alázatosságban s a feje-

delmi kegy vadászatában. Tacitus találóan jellemzi e kort, midn
igy kiált föl : « Augustus kovának leírására nem hiányoztak a kiváló

elmék, mig a túlsúlyra vergd hízelgés ket el nem ijeszté».

De hát hogy is lehetett volna máskép a dolog, midn az aris-

tocratián kívül Rómában senki sem olvasott, s igy az Írónak nem
volt reménye, hogy közönséget teremthessen magának ? De még az

elkel társadalmi osztály sem vásárolhatott annyi példányt egy

könyvbl, hogy azzal a szerzt érdeme vagy híre szerint megjutal-
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mázhatta volna. Minden elkelnek rabszolgái voltak a könyvek

leírására ós bekötésére ; a néptömeg legföllebb oly iratokat olvasott,

melyeket a császárok küldöttek a könyvtárak vagy fürdk számára.

Míg tehát az iró azzal vigasztalhatá magát, hogy müve mindenütt

olvastatni fog, hol római helytartók vagy hadvezérek tartózkod-

nak : kénytelennek látta magát kenyeret s alamizsnát kérni vala-

mely pártfogótól, valamely maecenasnak házfelügyeljétl, vagy a

közadományok kiosztójától.

A párisi volt császári könyvtár nagy cameoján, mely Messa-

linát Claudiussal egy szekerén ábrázolja, a Ceressel összehasonlí-

tott császárné kalászokat tart kezében, s kiosztja a halandóknak a

tápláló gabonát. Rómában nem volt ez költi fictio, hanem rettene-

tes valóság. Roppant néptömeg élt ott pusztán császári adomá-

nyokból.

A mi különösen Rómát illeti, ott nem szabtak ugyan bünte-

tést a dologtalanságra, nem követelték, hogy mindenki számot

adjon élete módjáról, mint Athénben; de a vendégeskedés és a

temetés stb. egyszerségére czélzó törvényeken kívül már csak az

is akadályozá a pazarlást és henyeséget, hogy a törvény az adósok

és szegények irányában kérlelhetetlen volt. Az okos takarékosság,

nfrugi, szintén a római erényhez tartozott. Rómában senki sem

ajándékozott semnjit, senki sem fizette le adóságát a határid eltt.

A rósz gazda gyámság alá került. Ehhez járul, hogy sehol sem

találkozunk oly sok nagyszer, tiszteletre méltó példával, mint

Rómában, hova a bírvágy és fényzés csak sokára törhetett magá-

nak utat, s hol a takarékosságot és szegénységet oly sokáig oly

nagy tiszteletben tartják vala. Számba veend továbbá a patronu-

sok és cliensek közti viszony is, melynél fogva egyesek könnyebben

segíthetének egyeseken, s hogy míg Róma hódító háborúkat viselt,

az elvonulók helyet csináltak másoknak. S ha mindezekhez a föld-

osztást és gyarmatosítást, a rabszolgaságot, mint a szegények

menedékét és a gyerinekkitevést is hozzá veszszük, természetesnek

fogjuk találni, hogy ily körülmények közt valódi szegényosztály

Rómában nem létezhetett.

De a mint Carthago és Corinthus lerombolásával a római

tetter nem talált többé munkát s önmaga ellen fordult, nagy

embertömeg csdüle össze Italiában, de kivált Rómában ; követke-

zéskép a proletariusok száma, kik semmivel sem birván, adójokat

gyermeknemzés által rótták le (capite censi, proletarii), évrl-évre
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nagyobbodók. A gyermekkitevést az elhaladt müveltfég elitélte ;

telepek kiküldésére már kevés alkalom kínálkozott ; a föld állandó

birtokká lett; az életszükségek megszaporodtak, és a legszüksége-

sebbek is megdrágultak ; a háborúskodás megtizedelte az apákat és

nagyobbította a keresetképtelen özvegyek és árvák számát; az aris-

tocratia nyomása az alsó osztályokra hovatovább súlyosabbá lett

;

az idegen, rabszolgákat többre becsülték a honiaknál, szóval a

vagyontalanok tömegei ijeszt mérvben növekedtek. A köztársaság

fénykorában is volt Rómában szegény elég. Mialatt Róma egy fél

világ kincseit s a népeknek köny- ós vérben fürösztött keresményét

elrabolá, mintha az egész föld kerekségét hét halmán akarta volna

fölfalni : azalatt a republicanus Forumon, a Capitolium márvány-

lépcsin, az ezüst- és arany paloták és a számtalan szobor mellett

tömegei heverének a szegényeknek, és százezren nyujták ki kar'

jaikat egy demagóg adományai után, s fegyvert ragadának becs-

vágyó tervei valósítására. A «Panem et circenses» jelszó sok bajt

okozott Rómának. De a proletariátusnak ijeszt, az államot mind-

inkább fenyeget haladványban való szaporodása tulajdonképen a

császárok korára esik.

Némelyek e kor költi kebl férfiainak pusztán anyagi támo-

gatásában látják okát annak, hogy lantjok jelesebb zengeményekre

képtelen volt. De ezek, úgy látszik, azon véleményben vannak,

hogy a szegénység múlhatatlan föltétele a magasabb képzettség-

nek. Világtörténeti tapasztalat, hogy nagyon sokan insóg, nyomor-

és boldogtalanságban alkották kellemben legdúsabb verses reme-

keiket; csak Camoens, 1
) Milton, 2

) Dante, 8
) Petfi, 4

) Spencer, 5
)

M Camoens, korának ezen legnagyobb költje, ha Antonio nev öreg

indus rabszolgája az utczán nem kéreget, hihetleg éhen veszett volna el.

a
) Milton legnagyobb mveit azoa idben irta, mikor a nagyon sze-

gény, világtalan, beteges öreget mindenfell rágalmazták és üldözték.
8
) Dante nyomorban ós a számzetés földjén irta legdicsbb müvét.

4
) Petfi-nek «Az utolsó alamizsna » czím költeménye Pozsonyban

átélt reménytelen, Ínséges napjai emlékezetének örök fenntartója leszen. —
Debreczenben pedig csaknem az éhhalállal küzdött; hideg, ftetlen szobá-

ban s innen-onnan kölcsönzött pár forintból éldegélt. Ekkor irta:

«Jó hogy az embernek csont-foga van;
Ezt bölcsen rendelek az istenek,

Mert, hogy ha vas lett volna a fogam,
A rozsda ette volna meg.»

6
) Spencer, hires költ, még kenyeret sem tudott venni.
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Lovelace, 1
) Butler, 2

) Johnson, 3
) Tasso 4

) sorsát kell említenünk ea

azonnal látjuk, hogy a boldogtalanság és szegénység számos hiva-

tott férfiú költészetének leggazdagabb forrása vala ; de ezzel még
nincsen mondva, hogy egyedüli forrása. Hogy az öröm és boldogság

is lelkesítheti a költt, azt Kisfaludy Sándor «Himfy» -jenek II.

része («Boldog szerelem ») eléggé bizonyítja. És hogy az anyagi

jólét sem csökkenti a poéta inspiratioját, arról egy Gc^the példája

fényesen tanúskodik. Azért jelen kérdésünknél nem is a szárma-

zás, a gazdagság vagy szegénység a f, hanem mindenek fölött a

hivatottság és a tle elválaszthatatlan erélyes buzgalom és munka.

Nem lehet tagadni az uralkodók bkezségét, de e korszak

tagadhatatlanul megmutatta, miszerint a fejedelmek bkezsége

pusztán nem elegend a tudományok és mvészetek felvirágoztatá-

sára, minthogy az csak satnya gyümölcseket terem, iskolai ered-

ményeket hoz létre, a lángésznek és szabad képzeletnek minden

nyoma nélkül : a költészet- és tudományszakok e korban élt mve-
li — mondja Bernhardy — kitn képzettség- és tehetségekkel

biró, de a magasabb ihlettséget nélkülöz férfiak voltak.

Az alexandriai irodalmat már nem hordozá és ápolá a görög

nemzet erteljes politikai élete ; fensbb értelemben már nem szá-

míthatott nemzeti közönségre, hanem a tudományosság és encyclo-

paedicus mveltség talaján ntt fel. Ennek természetes következ-

ménye volt, hogy a modern alexandriai irodalmi kornak legfénylbb

oldala az exact tudományokban és a nyelvészetben keresend.

A híres Museum, s a vele közvetlen összeköttetésben állott könyv-

tár, Alexandria nagy sebészeti intézetei, a II. Ptolomaeus alapí-

totta állatkert, s a királyi kertekben tett kísérletek idegen növények

meghonosítására, a csillagászok részére a megfelel eszközök stb.,

*) Lovelace pinczelakásban fejezte be költi életét.

*) Butler, a «Hudibras» költje, éhén halt meg.
8
) Johnson, hírneves angol költ, igazán érezte a szegénység ostor-

csapásait ; egy ízben így irta alá nevét : Impransus = ebéd nélküli =
éhenkórász,

4
) Hogy Tasso, e nagy olasz költ, mily nagy Ínségben élt, bizo-

nyítja egy maiglau rzött irata, mely így hangzik

:

•Én alulírott elismerem, hogy Léwi Ábrahám úrtól 25 lirát

átvettem, melyért atyám kardját, 6 inget, 4 lepedt és 2 ab-

roszt kap zálogba.

Márcz. 2. 1570. T. Tasso.»
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valamint Nagy Sándor bódító hadjáratai a különféle természettudo-

mányi kutatásokat elmozdították, s azoknak tanulmányozását is

elsegítették. — A régi költk, különösen Homér mveinek magya-

rá7atát a kegyelet, mint drága kötelességet teljesíté ; a mythologia

tudományosan és elszeretettel számtalan mondában dolgoztatott

fel ; a bölcselet nem különben a képz mvészetek is részint új

alakban domborodtak ki, részint egészen új irányban fejldtek.

Ezen kornak, költészete azonban, mely hasonló volt a meleg-

házi növényhez, messze mögötte maradt a szigorú tudományos fej-

ldésnek. Nem a mennyiség dolgában, mert daczára a kor kidom-

borító reális jellemének, épen a költészet terén volt igen b a

termelés. Isteni szellemmel biró költket nem szabad keresnünk e

korban, mert az alexandriai kor költi legtöbbnyire tudós versirók

voltak, kik valódi költi hivatás nélkül, szorgalom és ügyesség által

szereztek bizonyos költi ügyességet, s a nyelv, ki levén fejldve,

segítette ket.

Sokan a hitregei hagyományokat, a helyi természeiü, vagy

egy-egy ország mondáit, újabb hstetteit stb. több-kevesebb ügyes-

séggel dolgozták fel. Ez irány befolyással volt a római költészetre

is. A mythologiához ragaszkodóknak Properthis tömjénezett, de

egyszersmind kigúnyolta ket. *) Mások Rómának legújabb hs-
tetteit dicsítették, mink voltak: a cimber háború, Cicero consul-

sága, Lucullus és Pompeius hadjáratai, Caesar hódításai, Antonius

vagy Octavianus gyzelmei. Ezt tevék Ostius, Propertius Cynthiá-

jának nagyatyja, a két Furius, két Cicero, Varró, az Antonius udva-

rában magasztalt, Augustustól pedig kigúnyolt Anser, Varius és

mások. Azonban egy részrl még fris emlékezetben voltak az ese-

mények, és igy a képzelet szabad röpte akadályoztatva lévén, a

költbl okvetlen történetíró lett ; más részrl, a ki az egyik vagy

másik jeles egyéniségnek pártfogása alatt állott, kénytelen volt

egyes embernek, vagy pártnak hízelegni, a helyett, hogy az egész

nemzetet dicsítették, vagy az emberiség érdekében irtak volna.

*) Dum tibi Cadrneae dicuntur, Pontice, Thebae

Armaque frateraae tristía miliüae,

Atque (ita sim felix) primo conteudis Hoinero . .

.

Me laudent doctae solum placuisse puellae . .

.

Tu cave noBtra tno contemnas carmina fastu

:

Saepe venit magnó foenore tardus ainor. (Elég. I. 7.)
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Bizonyos Sabinus a tartomány emlékeit szemelte ki, s a

különös ellentétet Rómának csekély kezdete és mostani bámulandó

nagysága közt; de müvének befejezésében a halál gátolta. *) Ezen

alapszik Ovidiusnak, Fasti czím könyve ; Propertius az ünnepeket

és helyneveket akarta megénekelni, 2
) mely költemények talán töre-

dékét teszik a negyedik könyv számos pontjának, melynek alap-

eszméje a Rómához intézett elegiában is föllelhet, hol igy szól

:

t A mit a nagyszer Rómán látsz, oh idegen, phrygiai Aeneas eltt

füvekkel bentt domb vala; hol a Phoebusnak szentelt paloták

emelkednek, ott Evander kósza ökrei legeltek ; az aranytemplomok

agyag-isteneknek épültek; Tarpeius atyja dörgött a kopasz sziklá-

ról, s nyájaink Tiberis vizébl ittak ; a pásztorkürt hivta össze a

hajdani quiriteseket, s százan közülök leülve a gyepre, senatust

képeztek ; az üres színházat nem ékítek redbe szedett függönyök

;

a páholyokból nem illatozott a gyönyör sáfrány, s nem vala szük-

ség gondoskodni idegen istenekrl, midn a szertartásokra figyel

tömeg reszketett •

.

8
)

A költészet az életbl a tudósok szobájába vonult ; a költk

többnyire egyszersmind tudósok, nyelvészek is voltak, kik az sök
nyomdokait eredetiség nélkül követve, többet tekintettek hibátlan

és ékes formára, mint igazán költi felfogásra ; — a müvek most

már nem ének- ós jelenítésre, hanem olvasásra szánvák, meglát-

szok rajtok a tanulmány, s ha a nép fogékony lett volna is még
irántuk, népszerek már azért sem lehettek. Igen jellemz ezen

költészetre nézve, hogy tudós értelmezkre szorult, min L. Crassi-

cius volt Cinna Zmyrnájára nézve. 4
) Cato ily irányban irta Lydiát

és Dianát ; Laevius, úgy látszik, fleg ezen alexandrini költészetet

mívelte, s annak Rómában hathatós lendületet iparkodott adni.

Tudományos társulatok jöttek létre Rómában, melyeknek tagjai a

görög tudományt kedvel ifjú emberek valának, s ezek az alexan-

driai kor irodalmának Rómába való átültetését, s a költészet

különböz nemeinek terjesztését tzték ki ezélj okul, és dönt befo-

l
)

Imperfectumque dierum

Deeeruit celeri morte Sabinus opus. (Ovid. ex Pont. IV, 14.)

a
) Sacra dieeque canam et cognomina prisca locorum.

(Elég. IV, 1, 89.)

*) Elég. IV, 1.

4
) Suet. p. 265. Roth.
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lyást gyakoroltak a kor ízlésére és irodalmának irányára. A fiatal

embereknek egy nemzedéke volt az, kikben csodálatos ellenmondá-

Bok egyesültek: nagy tehetségek és a nyilvános tevékenységnek

elttök elzárt pályája, nemes természetek, izzó, emészt szenvedély,

eszményi barátság és érzéki szerelem-élvezet után együttesen törve,

erkölcsi rendtl nem félve, egészen átadva a pillanatnak, gond-

talanul a jöv iránt, pajzán gondolatok- és szavakkal önmagokat

és másokat ámítva, a geniusok kisebb teremtményeiben nagy-

szerek, nagy és maradandó mvek alkotására képtelenek, vulká-

nok, melyek rövid id múlva önmagokban kiégnek. így haltak meg
korán mindannyian : Catullus, Calvus, Tibullus, Propertius, Gallus

;

vagy önmagok keresték a halált. — Azon apróbb mfajok, melye-

ket e költk elszeretettel mveltek : az elégia, az apró epos, az

oktató költemény, az epigramm, épen alkalmasak voltak ama jeu-

nesse d'orée-nek, mely a költészetben kellemes és kitüntetéssel járó

szórakozást keresett.

(Vége következik.)

Dr. Kraüsz Jakab.

EEOSI SIMONIDÉS ÖYÁSZVERSEI.

(Bergk. Poett. lyr. Gr.2 szerént).

97. Leonidásra és társaira.

Kik veled elhaltak, Leonídás, Spárta királya,

Most a dics sírhant testöket eltakará.

Nyílzáport, meg a gyors lovakat, meg a perzsa hatalmat

Emberül elvárták lelkesedett tusa közt.

98. A Thermopylaiban elesett lokrokra.

lm' ezek elhaltak méd harczba' ! Siratja hazájok,

Jogszeret lokrok fhelye, szép Opoéjs.

Ford. FinAczy Ern.
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AZ UGOR-MAGYAE THEORIA. 1
)

Ej Jusuf, kerek sözni sözle kuni.

(Oh József, a szükséges szót mondd ki szintén.)

KudcUku Bilik.

E Közlönynek múlt évi februári füzetében, « Etimológiánk

módszerei » czím alatt megismertettük általánosságban a magyar

nemzet eredetére vonatkozó kutatás két módszerét s így önként

érthetleg most már csak az lehet czélunk, hogy tüzetesebben,

részleteiben is megismerkedjünk ezen két uralkodó iránynyal. —
Az etimológia terén eddigelé kifejtett mködésbl vett adatok arra

tanítottak meg bennünket, hogy az ugor-magyar theoria állás-

pontja és iránya a subjectivismus, a mely szerint: a tudás egyedüli

jaltétele a tiszta ész, a subjectum ; ennek productumai, a gondola-

tok nem csak a mi gondolataink, nem csak subjectiv természetek,

hanem a dolgok meghatározásai, tehát objectivek ; vagyis a lét a

gondolkodás másik fele. S ezért az ismeretek rendszere, a tudo-

mány úgy jön létre, hogy az észben, a subjectumban a-priori meg-

lev tartalmat kiaknázzuk, a subjectumból deducaljuk a valóságot,

ágy, hogy gondolatvilágunkat elmezzük és a müvének egyes gon-

dolataink, olyanok az egyes dolgok. Ebbl nagyon természetesen

következik, — hogy az az igaz, a mit gondolok, — hogy úgy kell

lenni valaminek a realitásban, a hogyan következtetem; minél

fogva a megfigyelés, a tapasztalat nyújtotta, az inductive szerzett

ismeret nem igaz. Ha valami általános tételt kigondolok, annak

igaznak kell lenni a valóságban ; s a milyen egyes fogalmakat

dedukálok belle, olyanok lesznek magok a tények ; vagyis : a

hogyan gondolom, úgy van.

A török-magyar theoria felállítása óta a másik elmélet hivei

a saját álláspontjuknak, tanaiknak védelmére, illetleg az új theo-

riának megdöntésére törekednek. Eddigelé négy ilyen irányú czikk,

illetve értekezés jelent meg, u. m. Hunfalvy Páltól «Ugor vagy

török-tatár eredetü-e a magyar nemzet?*, melynek német kiadása

•Vámbéry's Ursprung der Magyarén, besprochen von Paul Hun-

falvy (Wien und Teschen)» czímmel, magában foglalja a « Nemzet

»

hírlapban közlött czikkeit is. Munkácsy Bernáttól «A magyar

') A tudorminynak vélünk szolgálatot tenni, ha az ellentétes vélemé-

nyeket, sokszor meggyzdésünk ellenére is, szóhoz juttatjuk. Seerk.
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nyelv eredete*, a Magyar Nyelvr 1882. évi 1L, 12. és 1883. évi 3.

füzeteiben. Dr. Szinnyei Józseftl ismertetés Vámbérynak «A ma-

gyarok eredete » ez. müvérl, ezen Közlönynek múlt évi I. és II.

füzetében (a « Hazai irodalom* rovatban). 1
) Lássuk ehát, hogyan

támogatják a megingatott épületet; mit mondanak, hogy miért

helyes az ö theoriájok és miért nem igaz a török-magyar elmélet?

1.

Már elbb kimutattuk az ugor-magyar theoria híveinek azon

meggyzdését, hogy a magyar nép és nyelv mivoltát már eleve

lehet tudni, már a-priori igaz, hogy finn-ugor, mert a ómagyar nép

finnugor » alaptétel világosan mondja; tehát a más irányú, a

tapasztalaton alapuló törekvés, az a-posteriori ismeret nem lehet

igaz, a magyar nemzet nem lehet török eredet s ezért eunek

törökségét nem is szabad bizonyítani. A magyar nemzetnek ugor-

ságát minden útonmódon lehet és kell bizonyítani ; míg a törökség

vitatására nincs privilégium.

Vegyük sorba az ezen elvet kifejez concret eseteknek leg-

nevezetesebbjeit.

Érdemekben megszült tudósunk, Hunfalvy Pál, « Magyar-

ország Ethnographiája» ez. becses munkájában a magyar népnek

finn-ugor eredetét vitatván, a nyelv és történelem bizonyságán

kívül a következ nagy fontosságú argumentumról is szól : « A hit

és vallás nevelték és nevelik az embert, a nemzetet, az emberisé-

get. A különös nyelvben tehát a különös hitnek szavai, elnevezései

a nemzeti szellem legeredetibb nyilatkozásai s azért is fj
c jelentsé-

gnek az ethnographiában* (50.1.). Továbbá: «A mikor a nyelvvel

együtt a nAmzet alakúi, akkor ennek ismeretei támadnak nemcsak

a külvilágrul, hanem az emberi elme óhajtásairul, sejtelmeirül,

szóval eszméjérül. Bizvást föltehetjük, hogy minden nemzetnek

saját mythologiája a nyelvképzdés korában keletkezett, a mikor

a társadalom fejldése elején áll vala. . . . Minthogy a magyar

nemzetnek származása okvetlenül rokonainak közelében, hogy ne

mondjuk, társaságában, folyt le : föl kell tennünk, hogy neki is

azon idben némely fogalmai, képzeletei voltak a hite tárgyaiul ....

l
) E czikk írásakor még nem jelent meg Budenz úr kritikájának eh

része sem (a Nyelvt. Közi.-ben) ; ehhez tehát csak teljes megjelenése után

szólhatunk.
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azok bizonyosan szókban valának kifejezve s talán ránk is maradt

legalább némellyé* (239. 1.) S végre a ^természetes viszonyok tár-

sadalmi szerkezetet szülnek, a mely bizonyosan a természeti szük-

séghez simul. Az s társadalmi szerkezet tehát harmadik tényezje

a nemzetnek* (50. 1.).

Ezen meggyzdése következtében a «természeti es erkölcsi

élet*, «a küls természet tüneményei és tárgyai*, « háznépi és tár-

sadalmi élet* és « eredeti hit* czímen magyar szókat sorol fel,

ilyennem ugor szókkal egyeztetve, hogy velk a magyar nemzet-

nek ugor eredetét bebizonyítsa. Tehát az eredeti hitre, s társa-

dalomra vonatkozó elnevezések, vagyis a primitív cultura szavai

ff jelentségek a magyar nemzet eredetének meghatározásában.

Vámbéry is keresvén a magyar nemzet eredetét, az erre

vonatkozó kutatás egyik fáklyájának szintén azt tartja, a mit jeles

Hunfalvynk, midn így nyilatkozik : «Ma már mindenütt gyzött

az a nézet, hogy etimológiai föladatok megfejtésénél a mveltségi

mozzanatok összehasonlító tanulmányozása van legalább is oly

fontosságú, mint a történet és a nyelvtudomány terén tett kuta-

tások. . . . Tehát ily szempontból kiindulva járunk el, mikor vala-

mely nép primitív mveltsége mozzanatainak nagyfokú fontosságot

tulajdonítunk és azokat a nép eredetének történetében megbizható

tanúknak tekintjük*. *)J Es ennek szellemében kimutatja, hogy a

magyar nyelv culturszavainak hasonlíthatatlanul nagyobb része

a török népek culturszavaival egy ugyanaz; minél fogva teljes

joggal mondja a magyar nemzetrl : «hogy ámbár már korán kivált

a közös törzs kötelékébl és ámbár régen összekeveredett más

rokon családtaggal, mégis oly ersen jellemz mveltségi mozzana-

tokat matat fi még mindig, hogy török-tatár eredete ezek alapján

kétségen kívül bizonyos ». 2
)

Ezt látva Hunfalvy úr, hogy V. hasonlóan a culturszókkal

bizonyítja a magyar nemzetnek török eredetét s hogy ezen magyar-

török culturszók qualitative ós kivált quantitative messze felül-

múlják az ugorsággal közös culturszavainkat, jónak látta meg-

tagadni tlük a bizonyító ert azon esetben, ha velk a magyar

népnek nem-ugor eredetét támogatják; mert hiszen most már,

vagy inkább ezen esetben a okulturszók, bármi számosak legyenek

is, nem a nemzet eredetét, hanem a már eredettnek viszontagságait

>)
a
; A magyarok eredete, 280., 282. 1.
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*

bizonyítják. . . . Mindezek csak küls viszontagságait tükrözik visz-

sza a magyar nemzetnek, de nem tanúskodhatnak eredetérl, nem
legels ifjúságáról*. l

)

íme tehát a primitív culturának csak akkor van értéke, ff
jelentsége, ha ugor eredetet bizonyítunk vele, de azonnal impo-

tentia lepi meg, ha az igazság mérlegének csészéjét a török részrl

húzná le. Óh szerencsés ugor cultura, «kinec odút hotolm ovdonia

es ketnie»

!

Éppen ilyen illetékes bizonyító képességet tulajdonít Hun-

falvy úr a nemzet és nyelve eredetének megítélésében a méltóság-

és tulajdonneveknek. így Ethnographiájában azzal is támogatja a

magyar nemzetnek ugor eredetét, hogy « egynehány folyó-névben

va szótag van, mely nagyon szlávosnak látszik, pedig mégsem az»,

hanem ugor szó, t. i. ugyanaz, a mi a zrjén va (viz, folyó) ; minek

következtében a Lendva, Zsitva, Zagyva, Boldva, nem különben a

Fekete-Ügy (mert az ugor nyelvekben ujty, üty = viz) ugor ere-

detünk mellett tanúskodik. 2
) — Szintígy az avarok nyelvébl fen-

maradt jugur és tudun, vagy sodan méltóságnevek, továbbá a

(Hunf. szerint is kétes) Vetvár és Fert azt bizonyítják, hogy az

avar nép ugor eredet volt. Ez emiitett szókat ugyanis H. úr sze-

rint ki lehet magyarázni az ugor nyelvekbl. így «a jugur nagyon

hasonlít az ogor, ugor szóhoz ; nem tudhatni, vájjon nem-e egy

külön törzsnek fejedelme?)) «A tudun, sodan ismét ugor szónak

látszik, épen hangjánál fogva, mert a magyar tud a mordvinban

sod 8 ha szabad errl az avar szó értelmére következtetni, a tudun,

sodan tudó, tudós volna, mi papi hivatalra illenék». « Vetvár pedig

Viz-vár volna, mert tudjuk, hogy (az ugor nyelvekben) vet, ved

annyi mint viz». — Egyébiránt a Fert is ugor .... mert virts

észtül mocsár, sár». 8
) — Továbbá e beseny tulajdonnevek: Tung-

gata, Krakna-kata, Salma-kata, Saka-kata, Giau-kata Hunfalvy úr

szerint a besenyk ugor eredete mellett szólnak (mert ekkor még,

t. i. 1876. ezek is ugorok voltak, s csak 1881. törökösödtek el a

Petrarca-Codex-rl irott értekezésben); mert «a kat az ugor és finn

nyelvekben házat jelent .... a Tung-gata, Krakna-kata stb. tehát

annyi lehet, mint Tungháza, Kraknaháza, Szalmaháza, Szakahaza,

Gyauháza». És így «a mennyi szikra felcsillámlik a besenyk nyel-

*) Ugor v. tör. a magy. nyelv, 3(5.

2
)

3
) Etlmogr. 400., 401.
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vébl, a tulajdon személyneveket is hozzájok véve, mind azt mu-

tatja, hogy az igen is ugor, tehát rokon volt a magyarhoz w.
1
)
—

A. bolgárok fvárosának neve Bulgár volt. «Ezt a nevet így értel-

mezhetjük — mondja H. úr, — hogy bul-gar ; kar, gar a szír-

jén, permi és votják nyelvekben várost jelentvén, bul-gar annyi

volna, mint bul város. Mindez ugor nyelv nemzet mellett tanús-

kodik*. 2
)

«A kún- vagy Petrarca-Codex és a kunok* ez. ' értekezésében

a kunok török eredetét és nyelvét vitatván, így nyilatkozik (36. 1.)

:

«a kunok török vagy inkább tatár voltokat neveik is matatják, me-

lyeket a rólok szóló els oklevelekben találunk)). Es felsorolja s

részben magyarázza a Kuthen, Alpra, Uzak, Uzur, Tolón, Kum-
chek, Manthula, Kelduch, Biter, Beler, Altabarz, Memborch, Nagy-

és Kis-Turgon, Olup-tulma kún neveket, melyek török eredetre

vallanak. Még pedig a nevek némelyike rosszul levén leírva, elbb

ki keU corrigálni és úgy megfejteni. Pl. a Kuthen Köten -nék olva-

sandó, mely a tör. kötmek (rizni) igének participiuma, «rz»
jelentéssel. A Memborch jelentése «nagy borz», úgy hogy nyilván

a borch, vagy boriz (tör. borsuk, borsik) a fnév, mely elé mengxi

(nagy, magos) jelz járult : mengu-borch, meng-borcb, — mem-
borch. Az Oluptulma pedig Alp-tulma = vitéz Tulma. 3

)

Vámbéry hasonlóképpen kellleg méltányolván a méltóság-

és tulajdonnevek értékét az etimológiában, a hunok, avarok, kha-

zarok, besenyk és magyarok méltóság- és tulajdonneveit ezen

népek török-tatár eredetének bebizonyítására használja, egy alapos

turkolog kritikájával ítélvén meg ezeknek kétségtelen török voltát.

Ámde e nevek kézzel fogható töröksége és nagy száma nem menti

meg ket az ugor-magyar theoria anathema-jától, mert azon meg-

bocsáthatatlan bnt követték el, hogy e népek török eredetének

tanúságára vannak disponálva s így a magyar méltóság- és tulaj-

donnevek nem-ugor eredetünket bizonyítják. Itt a hiba ! Ezért

mondja ki H. úr hatalmas «vet » -ját a következ sorokban. <Vám-
béry schliesst aus Eigennamen auf die Sprache der Hunnen und

Avarén. . . . Wir finden die Eigennamen bei griechischen und

arabischen Autoren ; nun hebt aber V. selber die bezüglich dieser

x
) U. o. 40-2., 405.

*) U. o. 390.
3
) A Pertrarca-Codex, 36., 37.
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Namen obwaltende Unsicherheit hervor, weil die arabische und die

griechische Sprache zahlreiche türkische Laute gar nicht wieder-

zugeben vermag und weil auch durch die Unachtsamkeit der Ab-

scbreiber mancherlei Entsellungen der Original-Handschriften

etattgefunden habén können. V. findet es daher in vielen Fallen

zweckmás8Íg, die Eigennamen gleichsam zu turkisiren, d. h. die

Irrungen der Originalschriftsteiler und Abschreiber zu repariren
f

um die Bedeutung der Namen herauskriegen zu können. . . . Ich

habé bis jetzt die Ueberzeugung gehegt, dass atut Eigennamen,

zumal wenn auch noch die wirkliche Lautform derselben zweifel-

haft ist, das Wesen der Sprache nicht erschlossen werden könne*.

De még világosabban megértjük a török eredet tulajdonnevekre

vonatkozó felfogást ebbl : «Nun nehmen wir die Eigennamen

entweder so an, wie wir sie möglichst glaubwürdig überliefert fin-

den, oder wir nehmen sie so nicht an. Wenn nicht : so ist jeder

Deutungsversuch «schon im vorhinein unfruchtbar und eitel»,

denn es ist nichts da, was gedeutet werden soll. Wenn wir sie aber

so annehmen, wie sie uns überliefert sind und finden, dass ein

Eigenname Atil den phonetischen Gesetzen der türkischen Sprache

zuwiederláuft, dann deuten wir ihn auch nicht türkisch*. 1
) Tehát

nemcsak a culturszók, hanem a méltóság- es tulajdonnevek ethno-

logiai érteke is megsznik azon esetben, ha a magyar nemzet-

nek török eredetet bizonyitják. Minthogy az illet nevek nem
akarnak megegyezni az a-priori alaptétellel, végképpen letelik a

becsületök. És így történhetik meg az a furcsaság, hogy ugyan-

azon szavak, ha Hunfalvy úr akar bizonyítani velk, török sza-

vak és ethnologiai értékek; de ha Vámbery ugyanezen sza-

vaknak törökségét állítja és bellük a nemzeti eredet miségét

következteti, akkor sem nem török eredetek, ^em nem arra

valók, hogy a nemzet származásának tanúi lehetnének. Pl. e kún

nevek : Bit<r, Beler, Borch vagy Boriz Hunfalvy úr szerint török

szavak: növ, tudó, borz jelentéssel (a bitmek, belmek, bor-

suk szókból) es így a kunok török eredetére vallanak ; de a hún

Bitgür. Béla. Barez nem jelentik ugyanazt s nem török szavak

(csakhogy más képzvel: bit-gür = növ, bel-e, bil-eö = tudó es

bars = párducz, leopárd) és így nem bizonyítják a hunok török vol-

l
) Vámbéry's Ursprung d. Magy. 10 és 17 1.
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tát. Mily szigorú tana ez az ethnologiai prsedestinationak ! Vala-

mint a keresztjén egyházi atyák dogmája értelmében az emberek,

úgy vannak az ugor-magyar theoria a-priori elve szerint a cultür-

szók es tulajdonnevek az üdvösségre és kárhozatra, — a bizonyító

képességre es absolut érvénytelenségre kiválasztva! Persze, mi

gyarló emberek sem a keresztyén, sem az ethnologiai preedestina-

tioról nem tudjuk, hogy miért van így. Ezt csak apriori lehet

érteni.

Lássuk most az ugor-magyar theoria feleletét a f kérdésre,

hogy a magyar nyelv ugor, vagy török eredettí-e ?

Hunfalvy úr az ural-altaji nyelveket egy virágágynak nevezi,

melyben'több virágbokor van. Ilyen két bokor, a többi között, az

ugor és török nyelvek bokra, egyenkint ismét több virágszállal,

mint a finn, mordvin, lapp, vogul, ostják stb. az ujgur, a éagataj,

kirgiz, altai, jakut, baskir stb. a török virágbokorban. «Ha az ural-

altajiságban tudományos összehasonlítást teszünk, legelbb az

els iz rokonságot, azután csak a másod ízü rokonságot kell ke-

resnünk. Tehát elbb kell a török-tatár nyelvi bokornak nyelveit

összehasonlítanuak, .... azonképen elbb kell a finn-ugor nyelvi

bokornak nyelveit összehasonlítanunk, .... azután foghatunk a

másodízü nyelvrokonság kinyomozásához s bátran összehasonlít-

hatjuk az összes töröktatár nyelvbokrot az összes finn-ugor nyelv-

bokorral. De nem szabad valamelyik nyelvbokornak egyes nyelvét

akár az egész, másik nyelvbokorral, akár ennek egyes nyelvével

összehasonlítgatni, különben óhatatlanul tévedésbe, hibába esünk.

Hova tegyük már a magyar nyelvet? Vámbéry számtalanszor

ersen vitatja, st egész könyvével bizonyítgatja, hogy a magyar

nyelv a tör.-tatár nyelvbokorhoz tartozik*. 1
) Ez a fö bne, a mint

néhány lappal tovább megmondja H. úr. « Vámbéry az egy magyar

nyelvet veti össze a török-tatársággal ; ez alaphibája. Ha nem ix va-

lamennyi finn-ugor nyelvet akart volna felvenni s a szorosan vett

ugorokra szorítkozik is, mégis arra az ítéletre kellett volna jutnia

:

bizony ezek is oly török-tatárok, mint a magyart. 2
)

A magyar nyelv els íz rokonságának meghatározásánál

miért kell e végett az összes finn-ugor nyelveket is hasonlítani ?

Hiszen épen az a kérdés, hogy a magyar nyelv virágszála melyik

2
) Ugor v. tör.-tat er. a magyar? 14., 15. 1.

f
) Ugor v. török-t. a magyar? 23. 1.

PhUologM Xftslftny. VUL 2 10
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bokorba ültetend, melyik bokorhoz illik jobban? Nagyon termé-

szetesen ezt úgy tudjuk meg, ha e még osztályozatlan szálat e két

bokor szálaival rendre összehasonlítjuk (mert hiszen azt akarjuk

tudni, hogy melyik csoporthoz hasonlóbb), és a melyik bokor szá-

laival egyezbbnek, oda ilJbnek találjuk, bizonyára ahhoz kell

soroznunk, a hozzá hasonlóbb szálakkal bíró bokorba kell ültet-

nünk. Ámde H. úr nem így fogja fel a hova ültetésnek megítélését.

Hogy a magyar virágszál hova-tartozását megtudjuk, szerinte,

nem szabad hasonlítanunk, hanem egyszeren az ugor nyelvbo-

korba kell tennünk ; s ha már épen akarunk hasonlítani a török-

séggel, az egész ugor bokrot kell hasonlítanunk, mert ettl a-priori

elválaszthatatlan a magyar szál. Már így aztán szépen elérjük a

czélt. Azt akarván megtudni, hogy honnan ered a magyar nyelv,

nem szabad hasonlítás által kutatni, csak eleve ugornak venni,

vagy pedig az ugor nyelveket kell hasonlítani akkor, ha a magyart

akarjuk hasonlítani ! Mondottuk már a múltkor, hogy az ugor-

magyar theoria «a bizonyítandót már bebizonyítottnak veszi » 8

ime csakugyan szerintök a probléma az argumentum.

Munkácsy szintén nagyon jól tudja, hogy a magyar nyelv ugor

és ezt minden úton-módon lehet és kell bebizonyítani ; míg a török-

ség részérl épen olyan eljárás, a milyent a magyar és ugor nyelvek

között használnak, egyáltalában vakmer rakonczátlanság. Isme-

retes tény, hogy igen sok szónak nemcsak képzi része, hanem
tszótagja, vagy gyöke sem fordul el minden nyelvben egyenl

mennyiség hangállománynyal, hanem az egyik vagy másik már
csak két, vagy épen egy hangot rzött meg a gyöknek eredeti

hangmennyiségébl. Ilyen esetben tehát a rokon nyelvek derítik

fel, hogy mi és mennyi veszett el egy bizonyos nyelvben. Sok eset-

ben megtörténik, hogy a magyar nyelv már elejtette a kezd con-

sonanst, st néha az utána következ vocalist is, míg a rokon

nyelvek az egyiket, vagy mindkettt is megrrizték. Az ugor-

magyar theoria széltében-hosszában egyezteti az ilyen vocalis kez-

det magyar szókat consonanson kezdd ugor szókkal, így pl. az

állani (ugor jom-, joam-, jomlit), átallani (vort, vuart-), apró (nam-

blr, námpri), ár (Fluth
; járve, jaure), árnyék (tarom, törim), az

(tuo, tu, to), egér (lenkir, snára, áejer, hiire) egész (senk, senhl-, áak),

éhes (éig, hiuka, suz), ér (véna; ler, tar), eredni (tarét-, termala-),

igen (éenk, saka), irtózni (ro;rt-), okos (vuokate-, vuokok), oldani

(nuole, nolda-), olvasni (luké-, lau-, lufit-, lud-), r (ver, vei), össze
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(vas, vis, vösnid), ujj tule, tuj, éute), utó (jujt, jou), üsz (vasa, vaz,

mis), üres (keurin, glrk, koro) stb. 1
) szóknak állítólagos analogon-

jai mind consonanson kezddnek az ugorságban, a minek a ma-

gyarban már hire sincs, de föl van téve, hogy az veszett el az illet

elejérl, a mi az illet rokon szóban még meg van.

Yámbéry szintén hasonlít ilyen magyar szókat teljesebb

alakú tör. szavakkal, a mivel tehát azt mondja ki, hogy az illet

magy. szók elejérl a törökben még meglev consonans veszett el,

a mint hogy az illet hangok magában a törökségben is gyakran

elmaradnak a szavak elejérl. Csakhogy — fájdalom — ez a

viszony a török és magy. nyelvek közt nem engedhet meg ; mert

a török-magyar theoria nem csinált magának egy olyan a-priori

alaptételt, a mely a más nyelvekkel való hasonlítást könyörület-

lenül kizárná a tudományos kutatás körébl. Bizony, valljuk meg
szintén, ez nagy ügyetlenség volt tlünk ; mert ha elbb jár az

eszünk, most mindazon kiváltságokkal dicsekedhetnénk, melyekkel

az ugor-magyar theoria bivei annyi minden csodaszerüt véghez

tudnak vinni az etimológiában. Ha nekünk is volna ilyen a-priori

tételünk, nem mondhatná Munkácsy, hogy (a kezd consonansok

miatt) nem egyezhetik a magy. sz (autumnus) a tör. kos-Yel, (ha-

nem a finn syksy-vel), az ólom a tör. kalaj-val (hanem ugor v
ff
lm

ff),

az orr, ór a burun-val (hanem ugor turpa, tirva, torip stb-vel).2
)

De így, a-priori alaptétel nélkül, talán semmit sem lendít ügyün-

kön az a tény, hogy a törökségben is elesik a k és b a szó elejérl,

mint pl. sagaj kiéte, kazáni keénd — éag. iáne, kojb-.kar. et- (nye-

ríteni) ; ujg. cag. keng — jak. ana, éuv. ana (tágas, téres); cag.

kizi és isi, issig (meleg, izzó) ; továbbá bolmak— olmak (lenni), éag.

böliii- (szétoszt) — ölüé (osztályrész), bilek— ilek, élik, (kéz) stb.

És viszont egyeztet az ugor-magyar theoria consonanson

kezdd magy. szókat vocalis kezdet ugor szókkal, pl. vakar

— mordv. angiraj angeie ; váll :— finn olka, lapp olke, oalge

;

var (Grind) — votj. ur, mrdv. uro (Geschwür); vastag — vog.

ozin, azin stb. S ezen hasonlítás helyes, mert az egyeztetés

czéljából föltehetjük, hogy az illet ugor szók v-n kezddtek,

vagyis az angira elbb v9ng9r, az olka, olke pedig vJLga — v„gla

*) Láad a M. Ug. Ö. Sz. illet czikkeit.

») M. Nyelvr, 1882. 12 f. 558.

10*
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— v g la volt. l
) Ez ugor szempontból nagyon helyes dolog és szi-

gorúan következik a ftételbl ; ámde a magy. és török nyelvek

között ilyen viszonyt— nagyon világos, — hogy nem szabad meg-

engedni. De mivel a közép-ázsiai viszontagságok között vakmervé

edzett Vámbéry is bátorkodott ilyen, neki meg nem engedett

argumentummal támogatni theoriáját, Munkácsy kimondja reá a

sententiát, hogy ezen eljárásból is « kitnik ama fennen dicsitett

török nyelvészeti apparátus fogyatékossága* s hogy mennyire ismeri

•az ugor alapra fektetett magyar nyelvtan mai tudományos alak-

ját ». Persze hogy helyén a vád ; mert micsoda borzasztó nagy meg-

átalkodottság egy Vámbérytól, hogy nem fogadja el az tanaikat,

hogy nem hiszi el a Magy.-Ug. Ö. Szótárnak minden szavát, mint

k, a « stúdiósa cohors», sajtóhibástul, pótlékostul, függelékestül,,

mindenestül együtt

!

Micsoda dolog h-n kezdd magy. szót vocalis kezdet tör.

szóval hasonlatani ! Mert habár mind a magyarban, mind a török-

ben néha elesik a szókezd h (pl. hurok — urok, hurkolni— urkolni,

hiszen — iszé(n), mi jót ózott ke? écczör ogy odattam (ho-

zott, hogy) s a törökben* cag. hajkar— jak.
v ajdar (kiált), cag.

hói— kojb. ül, jak. üöl (nedves), kar. hügii— kojb., soj., sag. ö<ja

(bagoly), kún hara— tör. ara (köz) stb.), azért mégis helytelen ;t

tényekre támaszkodó egyeztetés, mert nincs olyan a-priori tétel,

mely azt mondaná, hogy «a magyar nép : török-tatár ».

Annak daczára, hogy mindkét esetben úgy viszonylik a magyar

a törökhez, mint a török önmagához, pl. a cagataj az északi dialec-

tusokhoz, és mint a magyar önmagához, pl. a dunántúli a palócz-

hoz : a magy. és tör. nyelvek között rokonságot, törvényes hang-

tani viszonyt nem lehet; elfogadni a tények alapján, ha a-priori

török-magyar tételünk nincs

!

Lássuk tovább az ugorok privilégiumait, a humanisticus ki-

váltságokra empiricus voltukból származó bárdolatlanságukért nem
méltó turcisták szomorú korlátozottságával szemben.— Munkácsy

— miután mar minden apparátust, lelkiismeretet letagadott Vám-

béryról — így kiált föl: «Hát azon eljárásról mit tartsunk, hogy

V. török képz-elemeket magyar önálló szókkal egyeztet, hogy pL

a tör. -jffc, -cik kicsinyít képzt a magyar csekélylyel állítja

L. a M. üg. 0. Sz, illet czikkeit
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szembe, vagy hogy a ritkább (miért ritkább?) tör. -gina,-kine dimi-

nutivumot a már képzett magy. könny megfeleljének mondjat. 1
)

Tehát a képzt nem szabad a másik nyelvben önálló szóval egyez-

tetni. Ennél fogva én, ezen általok kimondott elvhez ragasz-

kodva, így szólok : hát azon eljárásról mit tartsunk, hogy Budenz

ugor képz elemeket magyar önálló szókkal és (még tovább menve)

magy. képz-elemeket ugor önálló szókkal egyeztet, hogy pl. a

zürj. -köd, -köt (mit, una cum) ragot a magy. had-d&l állítja szembe,

vagy hogy a m. ság, ség képzt a mord. ói (nap), a magy. -vöz

(ebben : id-vöz, üd-vöz) képzt a votj. voé (Opfer, Gebét) megfele-

ljének mondja ? ! A képzk és ragok különben is eredetileg önálló

szók levén, megtörténik, hogy az egyik nyelvben még nem váltak

a nyelv formális elemeivé, hanem még mindig materialis elemek.

Most már az ugor-magy. theoria hivei minden korlátoztatás nélkül

fölveszik, hogy a mi az ugorságban még materialis, az a magyar-

ban már formális elem, vagy megfordítva. De e két rendbeli elem

ilyetén viszonyát s egyeztethetését a tör. ós magy. között meg nem
engedhetnek tartják. Ismételve kérdem, hogy miért lehet és sza-

bad az ugor és magy. nyelvet úgy kezelni, miért lehet a rokonság

bizonyítását minden úton-módon megkísérteni, a mint az ugor-

magyar theoria hivei teszik ? És miért nem szabad más részrl is

hasonló eljárást követni ? — Vagy bocsánat e faggatózásért, —
megfeledkeztem az a-priori tételrl. Pedig hiszen «hincomne prin-

cípium, huc refer exitum*.

Továbbá gáncsolja Munkácsy Yámbérynak szócsaládosítását,

hogy olyan szavakat mer egy gyökbl származtatni, a milyen

nyelvészeti eljárásra neki nem volna joga. £
) így pl. meg nem en-

gedhet az állani — élni — válni (valamivé)— val, vol (vagyok,

voltam), továbbá a vágy — akar és szunyád — szün stb. szóknak

három közös alapból származtatása, ámbár mind hangtanilag,

mind a jelentés tekintetében egy-egy alapformulára utalnak. A val-,

ro/= esse, fieri; é/ni= esse, létezni; válni szintén == esse, fieri (vala-

mivé válni= valamivé lenni); állni alapjában hasonlóan : esse, lé-

tezni; mert « állat* eredetileg= létez, a mi fennáll; így az isten a

legfbb, a par excellence állat, vagyis a valóban lev, létez ; a négy

s elem = «négy éltet állat* ; az isten « állat» -jában egy; végre

v
) Nyelvr. 1882. 560. 1.

*> Nyelvr, 1882. 560. 1.
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v. ö. 8tare= állani és lenni ; tör. turmak=. állani ós létezni. — A vágy

és akar családosításának helyességét igazolja az, hogy magában a

törökben is azonosak, pl. ujg. bak (vágy, kivánság) és ba kar (akarni,

vágyni), jak. boga (vágy) — bagar (akarni, vágyni). Épen igy

igazolja a szunnyad és szi'ni egybefoglalását a törökben cag., osm.

sün = elfogy, elmúlik és elalszik, kialszik, cuv. sjün = elaludni

és elfogyni.

Ellenben az ugor-magyar theoria nagyon szép és elmefejleszt

szócsaládosításokat csinál, melyek közül egy párt bemutatunk az

bebizonyítási szabadalmaiknak ismertetése czéljából. *) Kiderül

ugyanig, hogy az állni egészen más szócsaládba tartozik, minthogy

az állással ellentétes fogalom van benne kifejezve; t. i. a vogul

jom- (gehen, schreiten) testvérei ezek: állani— ámbolyogni— in-

dulni— ingani — andalogni. A vágy pedig nem az akar testvére,

hanem a vallani-é (fateri). Az ugor jggg (fluere, currere) családjába

valók : jó (fluvius) — jutni— iktatni— illat— illani — év — inni

— ívik (a hal). Ezek mind cseppfolyós testek és cselekedetek. Az

ugor k gg (ez is fluere, currere) családjának tagjai : halad— kullog

— kezd— kéj, kény— kotródni— kujtorog— kies— koldus— hul-

lám— hullani ! Az ugor p g (haften és fassen)-ból származtak

:

fogni— fzni— fizetni— függni— fúlni ! Egy testvérek : szerelem

és szörny. Bizony ez csakugyan szörny ! A koldus —- kies— hul-

lám— kezdeni együtt! Czethal az erdben, vadkan a hullámok

közt! — De az ugor-magy. theoriának nemcsak szabad, hanem
szükséges is mindezt tennie, az ilyenféle egyeztetésekre nagyon rá

van szorulva, hogy valamennyire is elérje a kitzött czélt ; mert

még ilyen eljárás mellett is eddigelé mitsem ártottak az ellenök

szóló lényeknek.

A harmadik Szinnyei, a ki kereken tagadja, hogy a magyar

nemzet és nyelv török eredetének bizonyítása jogosult volna;

mert ilyesmit csak az ugorok részére lehet vindicálni. Arról szól-

ván, hogy Vámbéry a magy. tulajdonnevek török voltával is bizo-

nyítja török eredetünket, sajnálkozik rajta, mondván : «V. nagy

fába vágta a fejszét. Tulajdonneveket magyarázni nagyon bajos és

veszedelmes dolog (annak, a ki nem ért hozzá !) a tulajdonne-

vek oly szirtek és zátonyok a nyelvkincsben, melyeket az óvatos

*) Lásd a M. Ug. Ö. Sz. illet czikkeit.
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nyelvtudós rendesen vigyázva kerül, hogy fönn ne akadjon, vagy

hajótörést ne szenvedjen rajtuk. » Tehát a tulajdonnevek alig-alig

nyomnak valamit az etimológiában ; de mégis van kivétel, mikor

bizonyos tulajdonnevek hiteles tanúi lehetnek a nemzet eredeté-

nek; mert «az olyan tulajdonnevek, melyek mint köznevek is el-

fordulnak a nyelvben, nem okoznak a magyarázónak semmi nehéz-

Bégeta l
) 8 így valóban meg lehet tudni, hogy melyik nyelv birto-

kai, minél fogva tanúskodnak az ezen neveket viselk hovatarto-

zásáról. Es valóban a Vámbéry által magyarázott s niagy. nevek

talán egytl-egyig csakugyan egyszersmind köznevek gyanánt is

használtatnak, mint: Almus (almis = hatalmas), Emesu (eraei =
szoptató), Cundu (kündü = tiszteli értékes), Ete (iti, idi = úr),

Harka (karga = holló), Bojta (bajtag = zászló), Bocsu (kirg. baksa

= PaP» próféta), Alup T. (alip, alp = hs, vitéz), Geicha (jeji =
íjász), Vajk (bajik 2

) = gazdag, hatalmas), Buda (cag. buta, kirg.

bota = gyermek s a teve csikaja ; v. ö. a kirgiz Bota kán, Bota kiz

neveket), Turda (turdi = állhatatos ; v. ö. turkmán Turdi bég és

magy. Turdi 3
) Cupan (kopan= fölkel, lázzadó), Ursur (urusur=

harczoló), Aba (aba= apa és nagyapa), Aga (aga= bátya, úr), Bor-

chot (borkút= sas), Budlu (budlu= czombos), Buken (bükén=
leselked), Cuplon (kaplan= tigris), Opur (apur= kicsiny), Tatun

(tátin= békés), Zagir (sagir= szomorú, süket), Zemera (semir=
kövér, gazdag), Zolok (suluk= szép), Tasz, Thosz (tas, kirg. tas ±=

k), Bulcsú (biliéi= tudós, bölcs), stb. Ámde e köznévül is hasz-

nált tulajdonnevek csak akkor volnának etimológiai becsüek, ha a

magy. nemzet és nyelv ugor eredetét bizonyítanák, de így —
mondja Szinnyei, ^természetesen az eredmény nagyon kétes ér-

ték*; 4
) mert hát az a-priori tétel egészen világosan kizárja a

török rokonságot és így magyar neveket nem lehet a törökbl ma-

gyarázni. — De még egyéb akadály is van. 5
) Ha megengednk is,

hogy ezen s magyar nevek csakugyan török szók, még ebbl az

l
) Phil. Közi. VII. 64.

*) A baj; baju- (gazdagodni, nagygyá lenni) nomen verbale-ja. Más
a •nieder, gémein, nichtswürdigi jelentés bajik; ez a bat-, baj- (lefelé

menni, sülyedni) ige nom. verb.-ja. Szinnyei ezeket összezavarja.

*) L. Fejér Codex diplomaticusát, II. Béla által kiadott okmányban

(1138.)
4

)

6
) Phil. KözL VH. 69. és 70. 1.
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sem következik, hogy nevek viseli törökök voltak; mert elször a

svéd cultura hatott a finnekre ; másodszor ezen nevek viseli, a

nemzet java része, mitsem számit e kérdésben ; ezekre nem lehet

támaszkodni ilyen etimológiai probléma megoldásában ; ezek nem
tartoznak azon tényezk közé, melyeket tudományos kutatás bizo-

nyítékok gyanánt fogadhat, ez a rész a tudományra nézve non ens.

Bizony igaz ! Mit is tördnék a magasabb nyelvtudomány az ilyen

izgága emberekkel ? érdemes-e az olyan gaz nationak még nevöket

is említeni, a kik egy ezer éves ország megalapításának alapkövei

voltak ? Bejöttek ide Európába bajt csinálni ; a szomszéd népeket

sorba verték, kifosztogatták, örökösen háborúskodtak, a helyett,

hogy inkább az iparhoz, földmüveléshez láttak volna, mint a finn-

nek. «A finnországi, az észtországi finn ember szántó-vet, hajó-

épít, hajózással keres ós egyéb iparos életmódjával bizony

nagyon felülmúlja az összes török-tatárságot*. 1
) Lám, ezek milyen

becsületes, jóravaló emberek ! Ezekrl ugyan egy hadjárat sincs

följegyezve! Ellenben a magyar mindig czivakodott. Das ist ein

Betyarenvolk ! Árpád, a • hét magyar » stb. mind semmirekellk

levén, bizony ezekkel csak nem foglalkozik az etimológia. Az ilyen

történelmi alakokat a subjectivista tudós csak mély megvetésére

tart érdemeseknek

!

Ámbár a magyar névragozás nem egyezik meg az ugor név-

ragozással, a magy. nyelv mégis ugor, mert következik az alapté-

telbl. Vámbéry ugyanis egyeztette a genitivust, lativust és accu-

sativust a magyarban s törökben. De Szinnyei kinyilatkoztatja,

hogy ez helytelenség ; a három casus egyezését nem lehet a meg-

figyelésbl, a tényekbl megtudni. így a gen. ragja *nek nem lehet

azonos a tör. vink, neng, genitivus-szal ; mert ez ellen tjelentésbeli

és alaki nehézségek küzdenek». T. i. a birtokot jelöl rag nem
birtokot, hanem orr-ot, elrészt jelent, vagyis nem azt teszi, a mi

az értelme; eredeti alakja pedig noro. — E ~nek ragot Sz. « látszó-

lagos* genitiyusnak nevezi; mert — szerinte — nem ez «az igazi

birtokos-jelöl*, ez csak tpleonastikus, azért a legtöbb esetben el

is hagyható*. 2
) De tudni kellene Sz. úrnak, (annál is inkább, mert

Vámbéryt nyelvtörténeti tudatlansággal vádolja), hogy ez a geniti-

vusi rag a régi magyarban nem volt czifraság csupán és bizony a

*) Hunfalvy, Ugor v. tör. a magyar? 13. 1.

l
) Phil. Közi. VII. 202. 1.
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birtokviszony alkalmával nagy szükség volt reá; mert különben

nem használták volna lépten-nyomon. Csak néhány elfordulási

esetet hozok fel pl. a Cornides-Codexbl (Nyelvemléktár VII. k.).

Mert nem vala az istennek anya/irtk menyorzagwafc kyralne azzonya-

nak egy poztoya (128. L). Ember/íeA- {yanak kedeg ninchen hol ev

feyet le haycha (128. 1.) iob prophetawcrA' kevnyueweA; harmyc ky-

lenched rezeben (142. 1.). Napw<?A; fene??^* fenesseget (143. 1.) stb.

Mindezen esetekben a birtok-viszonynak, nem pedy az orrnak és

elrésznek jelölésére volt szükség; azt pedig nagyon jól tudta a

nyelvszellem, hogy orral nem lehet birtokot kifejezni, hanem csak

birtokot jelent szóval, a milyen a tör. nenk> neng. Tehát a -nek

birtok-jelöl volta sem nem « látszólagos », sem nem «pleonasti-

kus». — «A mi az alakokat illeti — mondja Sz. — az a bökken,

hogy a török nyelvekkel szemben a magyar nem gyakorolja e

hangváltoztatá8t», x
) t. i. az ng: g, vagy nk : k változást. Nem ám,

ha csak a-priori kigondoljuk, hogy nem gyakorolja, de ha a nyelv-

beli tényeket megfigyeljük, akkorigenis gyakorolja, pl. oA;, oAos —
tör. ong, fing ,• ta#ad — tör. tan//- ; legény — tör. jengi ; i#az —
tör. owjraj; igen — tör. ing, e?ig, engen; jog (dexter) — tör. ong

;

hág — tör. k&ng, stb. Arra fölösleges felhozni példákat, hogy e

tekintetben az egyes tör. dialectusok úgy viszonylanak egymáshoz,

mint a magyar a törökhez. — Jóllehet a-posteriori arra jövünk,

hogy a magy. lativus -vá, vé, já, jí>, á, é (együré, hóra, mindenütt,

öszré*, világgá, Váraddó, Gyrré, mögé, hozja> azonos a tör. -ga,

ge> ja> je> «, e raggal, Sz. azt mondja, hogy ez nem áll, mert a priori

bizonyos, hogy az -á, á lativus (tehát az egyeztetés czéljából a rag-

nak felét eltagadja) a vogul -<i#-gal egyezik,2
) melynek jelentése

dativu8i, határveti és essivusi. — Tényleg az accusativus t ragja

a tör. accusativussal egyezik, a mennyiben az egész északi török-

ségben, a kirgiz, altai, teleut, jiá, salgandu, sór, sojong, sagaj, koj-

bal, karagas, kaéincz, kizilcz stb.-ben az acc. ragja ti és ni. Csak-

hogy e dolog az ugor-magy. theoria calculusait zavarván, nagyon

természetesen nem lehet elfogadni, hogy bizonyitsa azt, a mit

bizonyít, t. i. a magyar nyelv török eredetét. 8
)

Szinnyei egy kiválóan szinte pillanatában belátván, hogy

bizony a magyar névmások a török névmásokkal egyeznek, szük-

*) *) Fhil. Közi. 202 1.

3
) Phil. Közi. 203.
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ségesnek találta kinyilatkoztatni, hogy a névmások egyezése nem
bizonyítja az illet nyelvek rokonságát ; vagyis a nyelvek rokon-

ságára e részben sem kívántatik a rokonság ; mert — a mint Bu-

denzzel mondatja — « eleve is (persze még születésünk eltt!)

bizonyosnak kell tartanunk, hogy nem rokon nyelvek névmásti

is csupa vakesetbeli találkozásnál fogva (a természetben törvény

uralkodik !) nyertek egyez alakot*. 1
) No bizony. Az, hogy a magy.

és török névmások egyeznek, csupa vakesetbeli találkozás; de

milyen szigorú törvényszerség mvének mondanák azt, ha az

ugor névmásokkal egyeznének ! 8 annak daczára, hogy az egyezést

fölöslegesnek tartja; mégis úgy idomitgatja ket, hogy emezekhez

minél hasonlóbbak legyenek. Elismeri, hogy az én eredeti alakja

mén (vagy mén) volt, de ezt mégis hasonlóbbnak tartja a zürj. me,

ostj. ma s cer. men, hez, mint a tör. men-hez. A te-nek ezen kopott

alakját veszi eredetinek a ten helyett, csak azért, hogy a tör. sen-

nel ne egyezhessék s benne az n-t genitivusnak tartja. Mondja

aztán valaki, hogy nincs új a nap alatt ! Épen így a mi és ti ala-

kokat veszi eredetieknek a mink, tik helyett, hogy ugor kaptafára

üthesse ket.

Maga a magyar nyelv is földeríti e névmások mivoltát, ha

készakarva szemet nem hunyunk. Eredeti alakulásuk t. i. ilyen

volt : men— ten— ön, mink— tink— önk. A mint az els személy

singularisához a plurális ragja k járult és lett a min + k többesi

szám, épen így alakult a ten és öw-bl a tin + k, ön -f k, melyekbl

aztán tik és k lett az n elveszésével, épen úgy, mint a mink, vagy

mnk dialecticus mik, mük alakjában (v. ö. az nk : k viszonyára :

mfcább— iArább , fulán/c— fuláA* , munAra— mu/ca , sopán/rodni—
sápákodni stb.). Minél fogva a mi és ti alakokkal eredetileg nem
egyezhetik egyrészt a zürj., votj., lapp mi, másrészt a zürj., votj.

ti, lapp di ; mert emezek a mije, mij és tije, tej alakok rövidítései,

míg a magy. mi és ti teljesebb formái mink (mik), tik (tink). Itt

tehát csak üres hangalakba kapaszkodott a finn tudomány ; de az

ugorok érdekében az ilyen «Anklang» is ers argumentum.

A harmadik személyre vonatkozó névmás eredetibb alakja

ön s ez meg van ebben: ön-maga (= -maga), mely épen olyan

összetétel, mint en-magam és ten-magad. Ha az ugor elmélet sze-

*) Phü. Közi. 204.
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rint a ten ós <ra-beli ~n nem egyéb, mint ugor genitivusi rag, akkor

az en-, áw-ben, st a mink-ben is ugyan annak kell lenni ; már

pedig olyant restellenék állítani, hogy az els szm. névmás, az én

genitivus ragos, s hogy magyar seink genitivus-szal szólították

meg egymást (ten) s a ki távol volt (a 3-ik személy) annak nevét

genitivusba tették. Higyje, a ki akarja. — Továbbá a magyarban

sem n, sem nen genitivus nem létezik és nem is létezett ; nyelv-

emlékeinkben és dialectusainkban semmi nyoma; tehát ez nem
tény, nem a valóság egy adata ; az ilyen valami pedig nem kell a

positiv tudománynak. Igen ám, de mire való a amagyar nyelv:

finn-ugor » hangzású alaptétel? Arra, hogy deducaljuk belle az

egyes eseteket. A finn, mordvin, éeremis: ugor nyelvek ; ezekben

a gen. ragja n (a mord.-ban n is) ; a ftétel szerint a magy. is ugor

nyelv, tehát ebben is kell n genitivusnak lenni, s ha nincs, csiná-

lunk, mégis muszáj lennie. Es így fogtak a finnisták egy új geni-

tivusi

Hogy a harmadik személy névmás csakugyan ön (vagyis

n-es) volt eredetileg, mutatják az igei alakok. Szerintünk ugyanis

az igeragozás úgy keletkezik, hogy az iget után járulnak a szo-

mély-ragok ; vagyis bizonyos személybl kiinduló cselekvés, vagy

biz. személyre vonatkozó szenvedés, állapot úgy fejeztetik ki, hogy

az igethez tesszük az illet személyt jelöl exponenset; ha a

3. személy activitasáról, vagy passivitasáról van szó, akkor ennek

exponensét mondjuk ki az iget után. Ezért a 3. személyre vonat-

kozó ige-alak még ma is megrizte néhány esetben az eredeti

formát, mint megy-e??, teszew, viszen, hisz-en, leszera, van ; st a

többes számban minden igénél: tesz-w-ek, visz-n-ek, alusz-w-ak,

temet-n-ek, kerül-n-ek (ered. tesz-en-ek, visz-en-ek, kerül-öü-ek

stb. helyett); mint szintén a múlt id plurálisában: ett-ew-ek, itta-

n-ak, került-en-ek, dátogatni ment-en-ek Budát» stb. Nagyon vilá-

gos, hogy pl. a tesz-en és tesz n ek alakokban az en és n a 3. sze-

mélyt jelöli és pedig azért jelölheti, mert eredetileg az en, vagy ón

harmadik személy névmás, nem pedig genitivusi rag. Ugyan mi

szükség volna pl. az irnak, jönnek stb. alakokban a plurális geni-

tivusra ?

!

Vámbéry tehát helyesen egyeztette a (már kopott) névmást

a tör. o, ol névmással ; mert hiszen ennek eredeti alakja, vagy töve

is n es, t. i.'on (mert gen. on-un, an-iii, an-ing, dat. ona, an-ga,

acc. an-i, onu, oni, loc. an da, on-da, abl. on-dan, an-din, plur.
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an-lar, on lar stb.) s csak az egyes számi nominativusban változott

az n Z-vé, a törökségben gyakori hangváltozás következtében. Az

í'i?;á-beli v hang ugyanaz lehet, a mi a miv, tiv alakok r-je.

Vámbéry egyezteti a magy. és tör. praeteritumot, mely mind

a két nyelvben t (vagy a törökben lágyulva is, d) hanggal képez-

tetik, így pl. ujg. tür-tim= trtem, ji\rüt-üm= járattam, tür-ti—
trt ; kirg. saula-tim= szólottam, saula-ti= szólott, tiUit-tim = ké-

rettem, tokta t-dm = tartóztattam; sagaj tyíl-ti= gylt, tyil-tik=
gyltünk, üriin-dim= örültem, rün-di= örült, stb. De ez Sz. ur-

nák nem tetszik, 1
) s bár megengedi, hogy « mindenesetre nagyon

szembeszök hasonlatosság . . . (s most jön el a haddelhadd !) . . .

azonban a látszat sokszor csal». íme a bölcs-salamoni ítélet. Ismét

egy tény a magy. és tör. nyelv rokonságának bizonyításául, tehát

most arra törekszik, hogy eltegye láb alól, mert nagyon ártalmas

az ugor elméletre nézve. Nem tudja ugyan megfejteni az ugorság-

ból a magy. pra*teritumot ; még csak meg sem kisérti, mert jól

tudja, hogy nem boldogulhat; — mindazáltal határozottan tagadja

a törökkel való egyezést a következ comicus okoknál fogva. 1. a

-í képznek van egy teljesebb -tt alakja is (mondottam stb.); á. ez

a -tt képz o, ö, e köthangok közvetítésével járul a mássalhangzó

vég csonka thöz, mig a törökben közvetlenül ; 3. utánna pedig,

az egyes sz. 3. és többes sz. 1. személyek kivételével, a, á vagy e, é

köthang szokott állani, míg a törökben nemcsak a
9

e, u, i\ (mint a

magyarban), hanem még i, i is.
2
) Mily éles kritika ! Milyen mély

belátás ! Szinnyei úrnak sokkal fontosabb a köthang, mint maga

a képz. Mintha bizony olyan lényeges dolog volna, hogy a magy.

nyelv köthangot szúr közbe, a török meg nem ; s hogy a magyar

ban az i nem szokott köthang lenni, a törökben pedig szokott.

Olyan nagy akadály az az i, a mi miatt a magyar nem értené meg,

hogy a captim, saulatim, kapattim stb. alakok azt jelentik, hogy csap-

tam, szólottam, kapattam ? Ez bizony csak olyan szabadulni-akarás

a tények ell, mint a tengerbe esettnek törekvése, a ki még a hul-

lámokba is kapaszkodik. — Hogy a i, idmórtékére nézve több

esetben hosszú (vagyis tt), vigasztalja magát Sz. úr azzal, hogy

más esetekben is elfordul a t megnyújtása, pl. bizonyítom, bu-

sítfom, apri/f, merí/f, keríttés, szaporífíás, segífteni, gutta, füttözik,

x
) Phil. Közi. 200.

*) Phil. Közi. 211.
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hideget, hasonlítt, nyerít, rómítt, stb. Tehát annak daczára, hogy

az ugorságban nincs t képzs prceteritum, a törökben s magyar-

ban pedig van, — az ugor-magyar theoria mégis azt mondja, hogy

a magyar nyelv s így az igeragozás és a praeteritum is ugor, csak-

hogy ez a magy. preeteritum nem egyezik semmivel sem, ez olyan

extra ugor-magyar különlegesség, édes-kedves sarjadzása az a-priori

tételnek.

Egyezteti továbbá Vámbéry a következ képzket: magy.

-a£, et (járat, menet, jövet stb.) és török -at, ?t, it, üt (pl. ujg. kür-

et= kerités, keret; éag. oj-at= szégyen, bög-et= gát, keö-it= átme-

net, ög-üt= tanács; kaz. oj-at= szégyen, ül- át= dögvész stb.);

magy. -ás, és (járás, jövés) tör. is, is, es (pl. ujg. aj las= fordulat,

hajlás, en-is= leszállás ; cag. ag-is= fölhágás, karas-is= szétte-

kintés, keresés; osm. cevir is= csavarás, alis-veris= adás-vevés;

kaz. ifi- es= patak, tlkp. folyás, jör-ös = járás, stb.); továbbá

magy. -nuíny, meny és tör. -man, imn (pl. éag. tegir-men= malom,

tulkp. tekermény, a mit körben hajtanak ; alak man= rabló csa-

pat; osm. göce-men= nomádok, dola-man= dolmány (v. ö. köd-

men) ; kaz. poéa-man= buslakodás, citir-man= bozót, stb.) Ezen

képzk azonossága tény, — tehát nem szabad egyeztetni, okosko-

dik Sz. úr, mert 1. a megfigyelés, a tapasztalat nyújtotta ezeknek

összehasonlítását, tehát a-posteriori ismeret; 2) e magy. képzk a

törökségben, nem pedig az ugorságban lev képzkkel egyeznek.

Ez ama két szarvas hiba, a mi szemet szúr az ugor-magy. theo-

riának ; minthogy az a-priori tétel értelmében, a magy. es tör.

nyelvek között tényleg meglev egyezést nem lehet elfogadni ; ha-

nem ha törik-szakad, ki kell okoskodni az ugorságból. S csak-

ugyan Szinnyei, következetesen ragaszkodva a kezdetben felállított

vezérelvhez, az a-priori alaptételhez, nem is fogadja el a nevezett

képzk azonosságát, a subjectivista, vagy metaphysicus okosko-

dásával támogatván tagadása helyességét. Ugyanis— szerinte —
az -at, et nem képz; mert a hivafaZ, jöveteZ, — fonáZ, kötél, to-

vábbá az érték, mérték — keveráA;, maradd példákból « mindenki

láthatja, hogy ugyanazon képzk -í nélkül is képeznek nom. ver-

balékat, a mibl azt következtetjük, hogy bennük nem a t a volta-

képpeni nom. verbale-képz, hanem az, a mi utána következik». l

)

l
) Phil. Közi. 211. 1.
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Tehát az -al, el és -ék képz, t nélkül is megél legtöbb esetben ;

mert ez a t csak czifraság és így a járat, menet, írat stb. szókban

akár volna, akár nem a t (at, et) képz, az a-priori tétel értelmé-

ben mégis csak ugor nyelv volna a magyar. Persze azt Sz. nem
tudja, hogy a hivafaí, jövetei stb.-ben az iget után már képz-

bokor (két képz) van, míg a fonál, kötáiben csak egyszer képz.

a -f-nek képzi jogosultságát nem ismeri el, mert ilyen nem
létezik az ugorságban. Ez tehát megint egy speciális magy. talál-

mány, mint a praeteritum í-je, meg az accusativus t ragja. Fatális

találkozás. Ugy látszik, hogy a t képzk és ragok az ugor anya-

nyelvnek csak mostoha gyermekei.

Az ás, és, mány, meny képzk már szerencsésebbek ; mert —
a helyett, hogy a törökben meg lev, hangtanilag és jelentésre

nézve azonos analogonokat, tehát a positiv adatot, a tényt elfogad-

nék — a ftételbl igen elmésen le lehet ket következtetni.

Szinnyei ugyan látszólag megijeszt bennünket, midn nagyon

szellemesen azt mondja, hogy «a török képz csak é, mert a meg-

elz rövid hangzó nem tartozik a képzhöz », a magyarban

pedig «a voltaképpi nom. verbale-képz az á, é . . . de ezt a tör.

á-vei semmi szin alatt sem szabad egybevetni ».
l
) Milyen nagy-

szer ötlet ! Az ás, és nem = is, eá-sel, mert abban az á, é a

képz, nem az s, emebben pedig az i a képz, nem az t, e. —
De ha utána járunk ezen á, é képznek és a haszontalan s-nek,

megtudjuk, hogy Budenz szerint az á, é nem egyéb, mint az ugor

g nom. verb. (nom. actionis) képz, az s pedig : ugor ks (finn kse)

diminutivum. Vagyis a járás, jövés eredetileg: járgkse, jövgkse.

Tessék ezeket kimondani ! — A mány, meny pedig azért nem egye-

zik a tör. -man, men-nel; mert amaz így elemezhet: m-á-ny,

in-é-ny, melyben azm = ugor m momentán ige-képz, az á, é =
ug. g (vagy j) nom. verbale-képz, az ny = ug. n diminutivum.

Hogy miért kell a képzket így hurka-módra elvagdalni, és hogy

mi szükség van az ás, és, many, mény-ben diminutiv képzre, annak

az Úristen sem, csak egyedül Budenz úr a megmondhatója.

Igen, csak Budenz úr ; mert a fiatalabb ugor nemzedék csak

utána mondja, «iterat voces et verba cadentia tollit, ut puerum

ssevo credas dictata magistro reddere»; — ellenben Hunfalvy úr

*) Phil. Közi. 211 1.
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nagyon jól tudja az ilyenféle szó-metélés helytelenségét, hiszen

volt az, a ki a Magyar Nyelv Szótára szerkesztinek ilyen eljárása

ellen hevesen kikelt, azt irván róluk, hogy <» mindent, de mindent

elemeznek; mintha hurkák volnának a szók, úgy szabják, szelik

hátul, ell, közepett. Keresd fel, szíves olvasó, p. o. a hol szót s

azt találod róla, hogy a h kérd jelentés, az o távolságot teszen,

az l helyrajzi; tehát a hány betti, annyi jelents rész, annyi tag».

(Nyelvt. Közi. VIII. k. 304. 1. 1860.). Az eféle nyelvészkedésrl így

nyilatkozván H. úr, — nagyon csodálom, hogy ezen újabb szó-

metélési nyelvészetrl mélyen hallgat. Ennek oka vagy az a gya-

kori nézet-változtatás, melyrl már szóltunk (Phil. Közi. II. füzet,

148—149. 1.), vagy az, hogy a közös ügynek — ugor voltunk min-

den áron bebizonyítása — érdekében ilyen, tudva rósz eljárást is

meg kell engedni. Finis sanctifícat média.

De ha a túlságos septicismus a hangalak, jelentés és functio

teljes azonossága daczára is kételkednék e mart — men és mány—
vúny képzk egységén ; a következ s a törökben és magyarban

ízrl-ízre azonos szók argumentumát józan észszel nem lehet elta-

gadni. A magy. dolmány szó a nyugoti törökben dolaman ; a ma-
gyar-csángó szakmány a törökben sokman és éekmen ; a magy. köd-

men a kirgizben ketpen *) (minthogy a kirg. a cagataj m-t p-re

változtatja : tüsmen— tusjmn (ellenség), asman— as^an (ccelum),

altmis— alpis (60), jetmis — jetpis (70), tapmak— tappak (találni),

asmas— aspas (nem megy át), tarak^en (fésvel) stb.), a cuvasban

kismen (ujg. ket-, karag., kún ked, ószaki tör. kes, kis, kez = felöl-

tem ; tehát a éuv. kis= ket, ked ; s a mint a éuv. kis-men, és kirg.

ket~pen, úgy alakult a magy. ködmen).— E török s magyar szókban

a képzk elvitázhatatlanúl azonosak s így azt bizonyítják, hogy pl.

a sütemény takarmány, tudomány stbbeli képz is azonos a tör.

alamarc, tegirmen, éitirman-beli képzvel ; míg a mány-mény-nék

nem hogy három, hanem hat részre való darabolása sem bizonyít

semmit

!

Budenz az akad, akaszt szót az ugor takistu (haften), tagep,

tagarla (hangén bleiben)-val, Vámbéry pedig a tör. tak- (akaszt),

') Lásd KMPrH3KAH XPECTOMATM, cocTamun, h jhothi.

TamKeHTB, 1883. V. ö. 47. 1. pl. Asan-Kajdi degen akíldí ksi (A.-K. nev
okos ember) mondja: •Ketpenim mujummda, kebenim kujunimda.»

Digitized by VjOOQIC



152 TÓRY JÓZSEF.

takin-(akad)-val egyezteti s mindkét esetben hallgatag oda van

értve, hogy a magy. szóból a kezd dentalis elesett. Szinnyeinek

nem tetszik a V. hasonlítása, mert úgazolni kellett volna, hogy a

szókezd t elenyészhetik-e a tör. nyelvekben, úgy mint pl. az ugor-

ságban a. 1
) A nevezett szók egybevetését sem Budenz,'2) sem

Szinnyei nem igazolta annak kimutatásával, hogy az ugorságban

csakugyan elenyészik a szókezd -t ; mind a mellett az egyeztetés

nagyon helyes, mert a mi a ftételbl következik, azt szükségtelen

tényekkel ersíteni, hiszen a nélkül is elgondolhatom. Az ugor-

magy. theoriának tehát bizonyítás nélkül is lehet bizonyítani ; de

V. ugyan ne próbáljon ilyent elkövetni, mert neki nincsen cso-

datev a-priori tétele ! Nem is követte el azt, hogy minden alap

nélkül állította volna az illet török szók egyezését, hanem té-

nyekre támaszkodott, a milyenekkel en megnyugtatom Sz. urat a

fell, hogy a törökségben elenyészik a szókezd t, pl. ujg. tok-,

cag., osm. iog- (szülni), ujg. tok (szülött, gyermek), osm. dogma

(születés), ellenben ujg. 'okai, cag. 'ogui, osm. 'oul (gyermek)

(v. ö. alt. e/A:= utód, ukta= tajt szaporítani, jak. ogo= gyermek,

oglen= szülni) ; tas— as == barát ; éag. tegir, töger— egir, öjür

(megfordít), tevrik— evrik (megfordított); ujg. tinc— iné, alt. enéii

(nyugalom) stb.

De hiába egyeznek a magy. szók a török szavakkal, hiába

olyan természetes és kézzel fogható az azonosság, a magy. nyelv

mégis ugor és ezt minden áron be kell bizonyítani ; a csrés-

csavarás az ugor részen jogosabb, mint az egyszer, természetes

hasonlítás a török részrl.

A csiltag-ot egyezteti V. a kirgiz jíWa- (ragyog, fénylik),

jolduz (csillag), cag. jilla-, jillak (u. a.), osm. cil (ragyogcS) stb.

szókkal. Sz. ezt meg nem engedhetnek tartja ; mert a tör. szók

eredeti alakjaj- vei, nem c, vagy j'-vel kezddött. «A mi nyelvünk

ellenben egyetlen egy esetben sem fejlesztette (beh sok e!) a szó-

kezd j-t <•, i, vagy J-vé, tehát a föntebbi török és m. szavak egy-

betartozása sem fogadható el. »
3
) Ezt az ellenvetést Sz. hajánál

fogva keservesen rángatta el. Hiszen az ujgur, éagataj, turkmán,

osmanli. altai, teleut, kojbal, karagas, jis, salgandu, kacincz,

l
) Phü. Közi. tílS.

8
) L. Budenz szótára illet czikkét, 726. L

3
) Phü. Közi. 218. 1.
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kizilcz, küerik stb. dialectusok sem fejlesztik a kezd j-t c, vagy

j-ve, mégis olyan derék török nyelvek, mint a kirgiz, baskír, nogai,

sor, sagaj stb., melyekben a szókezd j : 5, vagy j ; c váltakozás

rendes. S ha a magy. nyelvet azon oknál fogva nem tarthatjuk török-

nek, mert benne az eredeti török j-nék cs felel meg, akkor rögtön

meg kell tagadnunk a sor, sagaj, kirgiz, baskir, nogai dialectusok-

nak török voltát is, mert az eredeti tör. jilla- (fényleni) a sorban,

sagajban cilla- (nom. agentis: cillak= fényl, ragyogó), kirgizben

5%lla- (nom. ag. pillák). A mint látjuk, e tekintetben is úgy viszony-

lik a magyar a törökhez, mint a török önmagához, pl. aéór, sagaj a

éagatajhoz ; st e részben épen az a magyar, a mi a sór, vagy

sagaj. (mert cillak= csillag= ragyogó, fényl). — Vagy ha ezen

ellenvetésével azt akarja kifejezni Sz. úr, hogy a magy. és a másik

hasonlítandó nyelv között csak olyan hangváltozásokat szabad

törvényesnek elfogadni, a milyen magában a magyarban is el-

fordul (még ma is) : akkor ragaszkodjék az ugor-magy. theoria is

ezen elvhez és törülje ki az Ug. M. Ö. Sz.-ból a cseleked— hödli ;

gyakor— sag'trik, saura ; gyér— soré, sura; gylöl — hylkaá, ébl

al ; nyargal— karkaa, kurgui stb. stb. egyeztetéseket, mert a ma-

gyarban a cs : h, gy : sz, s, gy : //, ny : k hangváltozás még eddigelé

— hála istennek — teljesen ismeretlen. — De ha már a csillag-

nak a törökségbl való magyarázata (jilla— éilla— j illa, ebbl

nom. verb. jíllak— illak— jillak= csillogó) a-priori nem enged-

het meg, lássuk, hogy miért és hogyan ugor eredet ? A Magy.

üg. Ö. Szótár tanítja, hogy a csillog- és salyog-b&n a g frequent.-

képz, ebbl a csillo-, vagy csallo-, saüo- t = ceremis colgu, ille-

tleg colg (splendere), finn selge- ; ez pedig metathesissel állott

el segle-böl (mint a éolg„ a cogla-ból); a -íc, la képz levén, a

«végs alapszó csak seg-, sag (stg, s9g), úgy hogy a m. csilío-, salh>->

alkalmasint legközelebbrl csivlo-, savlo- (csiglo-, saglo-J alakból

keletkezett. De itt még nincs maradás (t. i. a csiglo- alaknál), csak

tovább, tovább; mert «az így kifejl (talán inkább kifejteit, mert

ezt Budenz úr fejtette ki) ssg alapigét bátran (!) egyazonnak vehet-

jük a ttg (tág) splendere igével, melybl a magy. tet- (tetszik) szár-

mazik". 1
) Itt megszakad a processus, mert ez a tsg a prototypon.

A csillag, csillog ezen származtatása tehát azért tetszik a finnistak-

nák, mert hiszen a csillogás és tetszés lám egy eredet. Hogyne

!

l
) M. üg. <>. Sz. 368. 369. 1.

PhiloloRiai KfaJftny. VUI. ± 1 1
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az ember füle és szeme olyan ersen érzi, hogy a csillog és tetszik

tökéletesen azonos hangalak ! Ugyan minek is egyeztetnk a

csiUog-ot ditta-val, mikor töglö-yel is lehet ! Nem is csodálom, hogy

a subjectivÍ8ta tudósok annyi sok titokzatos dolgot határozottan

ismernek, hiszen ily magas fokra fejldött érzékek annyira in mé-

diás res képesek hatolni, hogy a csillogásnak physicai tényét és

a tetszésnek psychologiai létrejöttét közös forrásukban szemlél-

hetik ! . .

.

A csip V. szerint = tör. sap (több tárgynak alsó, vastag

része, fogantyúja); mert jelentéseik rokonok (a testnek « vékonya*

— Weiche— mellett az ellentét, a vastagabb része= csip— sap),

hangtanilag pedig igazolják e hasonlítást a tör. dialectusok, igy

ujg. süjük — cag. cüdük (édesség), kojb. singir — alt. cingir (orrát

kifújni), jak. sáttá— sór cátti (hét), jak. suoy— sor cok (nincsen),

jak, süröy — sór éürög (sziv), jak. sás — sagaj caz (tavasz), jak.

suol — sag. col (út), jak. sir — sag. car (hely) stb. Tehát az sz : cs

(s : é) hangváltozás tekintetében a magy. úgy viszonylik a török-

hez, mint emez önmagához. De Sz. úr ezt nem sziveiheti mert

nem tudja felfogni (elég gyarlóság), hogy a safc-nak mi köze lehet

a «coxa, Hüfte* jelentés szóhoz. 1
) Azt nem tudja, vagy inkább

nem akarja felfogni, hogy a «vastag részt* jel. szónak mi köze

lehet a ((kidudorodó részt (pars tuberosa)» 2
) jel. szóhoz; hanem

azt bölcsen érti, hogy a «collum, Kragen, Oberarm, unterer Theil

der Máhne» (!) jelentés ugor szókkal igen szépen összeülik (1.

Budenz szótárában 370,371. 1.). Természetesen ezeknek szükséges

egyezniök, hogy az alaptétel kárba ne vesszék.

A gylöl szónak hasonlítása és magyarázata V. szerint egé-

szen természetes és könny ; t. i. analogonjai : éag. jau= ellenség,

jaula= ellenkedni, kirg. jeü = u. a., jeüle u. a. A j : gy váltakozás

a magyarban és törökben egészen rendes (pl. éag. jaj — karag.

gyaj= ny&r, éag. jakét — kojb. gyak8i=)ó; éag. jilan — kojb.

gyilan= kigyó, jil — kojb. gyil= év stb.). E szerint gylölni ér-

telme : ellenséges lenni valaki irányában ; az ií hosszúságát pedig

megfejti a jeüle-beli eü diphtongus, mely után denomin. képz

van.

—

: Sz. azt jegyzi meg: «az ellenséges és gylölni fogalom

még csak össze volna egyeztethet (!), de az alakok nem, A tör. jaula-,

l
) Phil. Közi. 218.

*) Bud. szerint is a CBÍp = pars. tuberosa ; 371. 1.
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jeüle- szóban az -Z képz, a magy. szóban ellenben az alapszóhoz

tartozónak mutatkozik*. 1
) Tehát mind az alak, mind a jelentés

igen rossz. Lássuk hát azt az igen jó egyeztetést, a mi a M. Ug. Ö.

Sz. 169. lapján van. Itt a gylöl testvérei : finn hylkad (repudiare,

relinquere), sylke (spuere), lapp olgade (exspuere, eructare), mord.

selge (speien, zürj. iölal (spucken), cer. süval (spuere), vog. sált

(spucken) stb. Az ugor alapt 8Slg, melynek megfelel a m. gyl ;

a sglg-hez, illetleg a finn sylge-hez értelem nélküli -dd képz («ér-

telemváltoztatás nélkül az egyszer alapigét folytatja*) járul s ez

a syigede, vagy hylgödd és a lapp éolgade = m. gylöl. A gy tehát

elbb d, ez meg t ós ez sz volt, vagyis a prototypon : szülg'ód. Ki

nem látja be, hogy ez sokkal szellemesebb megfejtés; olyan jól

esik az embernek a szülgöd— tülgöd— dülgöd— gyüllöd— gylöl

processusban gyönyörködni

!

A hely és tör. el, il (nép, ország, hely) egyeztetése szintén

helytelen úgy a jelentés, mint az alak miatt, mondja Sz. 2
) Melyik

egyeztetés helyes hát? Az ugor-magyar ; t. i. a finn tila (locus,

locus agendi commodus, occasio, status rei, conditio), lapp tilje

(occasio, opportunitas), diUe (Gelegenheit). Vagyis a h váltako-

zik a f-vel. «Ez mindeddig teljesen ismeretlen phonetikai jelen-

ség volt ».
3
)

A menüi, menyül analogonjai a törökben : mög-, möng- (haj-

lítani), möngün- (hajolni, meghajolni). Ezeket Sz. úr szerint ismét

nem szabad hasoülítani, mert « össze nem egyeztethet alakok ». 4
)

Nem ezen ok miatt lehetetlen ezek egyeztetése, hanem az a-priori

tétel «veto»-ja miatt; mert bizony a hangváltozás törvényei nagyon

szépen helyben hagyják ezt az azonosítást. Ugyanis az egyes tör.

dialectusokban az ng szokott váltakozni n-nel, pl. cag. t&ng— kirg.

tan (tagadni), cag. t&ng — osm. dan (napkelte), osm. dön<7 — jak.

tömin (fordul), osm. din#is — alt. tinis (megnyugvás), cag. ming és

miw, teleut min, sag. müw (fölmegy), éag. sow^ — kirg. sow (vég)

stb. A képzbeli n és l váltakozását igazolják : gyanánt— gyaíánt,

haZdoklik— handoklik, nélküZ— neküw, felforduZ— féfordun, hoí

— hun stb. ; másrészt ujg. buluZ — cag. bulun (találkozik), ujg.

l
) Phil. Közi. 222.

») U. o. 226.

3
)
Szinnyei saját szavai.

4
) PhiL Közi. 229.

IV
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biliZ — éag. bilin (tudatik), cag. bolganíar — sag. polyannar, cag»

biZe és minen, künler és künner stb.

Az ugor-magy. theoria híveinek az a-priori fölállított tétel-

ben vetett makacs hitét igen szépen elárulja a következ eset is. —
A m. n- (nni) szóval V. a tör. ön- (nni magasbodni), en (széles-

ség, vastagság) szókat egyezteti. Ámde ez ellen mind Szinnyei

mind Munkácsy tiltakozik. Amaz ezt irja: «A m. szó teljesebb

alakja növ ; s ha még föl akarjuk is tenni, hogy ez egy még ere-

detibb enövö, vagy önövö alakból keletkezett a kezd vocalis elko-

pásával (mint Budenz is fölteszi M. Ug. Sz. 783.) : még akkor is

kétes marad a tör. ön s a föltételezett önövö egybetartozása ». 1
) De

ugyan miért marad kétes ? Hiszen a tör. ön épen úgy, mint az

ugor analogonok (énim, janim, ádnane, ine) a m. nó'-nek eredetibb

<>nö, vagy önö alakjára utalnak, st az ugor példák szerint még
messzebbre kell mennünk, t. i. jenö, jengö, vagy pedig ednö alakig.

Vagy talán ha a törökkel hasonlítunk, nem szabad az enö, önö ala-

kot föltételezni, csak akkor, ha ugor szókhoz hasonlítjuk s ekkor

még jenö-t is szabad? Avagy Munkácsy találta el a helytelen egyez-

tetés helyes okát, mely szerint a no azért nem egyezhetik ön-nel,.

mert e példa azt mondaná, hogy az s török-magyar alap-nyelvben

puszta egyszer mássalhangzóból álló gyökök léteztek? 2
) Igaz,

hogy mind az ugor, mind a török hasonlítás szerint a növ-ben csak

az n a tbeli hang, de ebbl nem az következik, hogy az s magy.

nyelvben n gyök létezett, hanem az, hogy a gyöknek e még meg
lev hangja ell egy vagy két hang már elveszett, mint pl. kirg.
9

rak (ered. irak, jirak= távol), lak (ered. ólak= gödölye), u
J

l (ogul,

togul= gyermek), 'rü (ered. uruk= rokon), 'nan (inán= hinni),

Hau (er. ulau= ló), magy. 'jedni (ijedni), 'rándék (ivándék, aján-

dék) stb. Az ilyen szókat pedig lehet és kell hasonlítani, s a mi-

lyen joggal egyeztethet a kirgiz rak a éag. jirak-búl, vagy a nan-

az tnan-nal, ép oly jogos a 'n hasonlítása ön-nel. Azaz: jogos

volna, ha az ön- ugor szó volna, de mivel török, az egyeztetésre

csak az ugor janin, ádnane alkalmas, míg az ön és no egybetartozása

kétes. íme tehát az a-priori alaptétel mindent megmagyaráz; csak

ezt kell szem eltt tartanunk, ha a finnisták taktikáját érteni akar-

juk; ez az ugor s princípium, a deducált tételek sanyja.

*) Pbil. Közi. 229.
2
j Nyelvr 557.
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A nejt- (sejteni) szónak török testvérei osm. sez- (fühlen), alt

sez- (u. a.), cuv. sts- (u. a.), mely egyeztetést mind a jelentés, mind

a hangalak igazolja. Ugyanis sejteni= wittern, verspüren, Ahnung
von etwas habén » s a tör. szóké csaknem azonos. A kezd s : s

<s : sz) hangváltakozás mind a mtgyarban, mind a törökben el-

fordul, pl. «övény— 8zövm, szárcsa— sárcsa, selyp— szelyp, sor-

dék— szurdék, sor— szlavóniai szót, semmi — szl. s^emmi, raj-

nál— szl. szajnyál, visel— csángó üszel, kévé* — cs. kess, ersen
— cs. erszt, bizonyosan — cs. bizonoszt, isten — cs. is^rten ; osz-

tó*— ostég, kes^rtyti— kesty, stb. Törökben: cag. saksal— jak.

*aksaj (kiszárad), ujg. siba — cuv. áima (sima), éag. siva — alt.

iiva (bekenni), ag. suvar — éuv. áivar (itatni), osm. saé — kirg.

&is (haj), osm. su — kirg. so (az), stb. kj:z hangváltozás is szo-

kásos a tör. dialectusok között, pl. cag. ke/ — sag. ke*- (felöltem),

alt. pojim— sor po-dm (magam), cag. bö/ük— áor pözük (magas),

éag. a;ak— sor a-sak (láb), jajak— sór é&dg (gyalog), to/-, dq/' —
sag. toz (jóllakni), stb. De mindemellett a sejteni-t nem szabad

török szókhoz hasonlítani, csak ugor szókhoz. Az ugor szók azután

így forgatják ki mind alakjából, mind jelentésébl, hogy az ugor

alapige Ug> a melybl a magyarban sej vált s ehhez t momentán
képz járult; tulajdonképeni jelentése pedig az ugor példák szerint

scire, nosse, wissen, kennen*. *) Ebbl az a tanulság, hogy olyan

török-magyar egyeztetést, a milyent a szójelentés és mind a két

nyelvben uralkodó hangtörvények követelnek, nem lehet megen-

gedni, hanem olyan ugor-magy. egyeztetést, mely sem a jelentéssel,

sem a hangtörvényekkel nem fér össze ; mert hiszen hangtörvény

ide, hangtörvény oda, jelentés meg a pokolba ! bánja is az a-priori

igazságot biró subjectivista, ha soha t : s hangcsere nem volt is a

világon ! Kezdetben vala az Ige és az Ige vala a finnistáknál és az

Ige vala az alaptétel.

Talán elég is lesz már az a-priori elvtl való vezéreltetés

igazolására ennyi argumentum. A felhozott concret esetekbl az

deri ki, hogy habár a tények török eredetet és rokonságot bizo-

nyítanak, habár a törökség és magyarság közötti viszony egéázen

egyszer és természetes : az ugor-magy. theoria hivei mégis elle-

neznek mindenféle hasonlítást, rokonság-keresést, mely nem-ugor

») M. Ug. Ö. Szót. 337.
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részre hajlik; mert lehetnek bár tényleg a nemzetet alkotó ténye-

zk bármennyire azonosak a magy. és tör. népben, az a-priori

alapigazság mégis szent, ennek a valóság adatai mitsem ártanak.

A magyarság és törökség közötti egyezések nem bizonyíthatják

ezeknek egyezését; legyen bármennyi azonosság, a magyar mind-

amellett ugor. A culturszók, tulajdonnevek, névragozás, névmások,

név- és ige-képzk stb. mind a törökséggel egyeznek, — tehát a

magyar nyelv ugor. Ez a magasabb tudomány logikája.

(Folyt, köv.)

Tíry József.

MUSPILLI.

I.

[Szorgosan szükséges minden halandónak,

A világot ki váltig sok bnével járta bé,

Hogy Isten szine eltt bocsánatot keressen,

Szivét lelkét szabadítva Sátánnak kezébl], 1
)

i Mieltt még napja jön, melyen holtát megéri.

Mert mieltt válásra lebeg a lélek fölfelé

S maga mögött a hullát heverni hagyja,

Kitn had közeledik fönn a csillagok fell,

A pokolból meg egy másik, s körülötte harczra kelnek.

íe Szomorú lehet a lélek, míg a sorsa megesett,

Melyik sereg sorába sorozandják tet.

Mert ha t a Sátán szörny népe nyerte,

Az majd mindjárt viszi, hol vész tet várja

Sr lángban és sötétben ; bizony szörny sors ez.

15 Ámde hogyha azoké lesz, kik az égbl küldve jöttek,

Ha megszerzik maguknak örökül az angyalok

:

k fölviszik, fölemelik egyenest a mennyországba.

Ott van élet halál nélkül, fényes világ homály nélkül,

Boldog lakás gondok nélkül, senyvédésrl senki sem tud.

*) Az els négy verset kiegészítette H. Feussner, DU altesten aUite-

rirenden Dichtungswerke in hochteutscher Sprache, Hanau, 1845, gyinnas.

programm.
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20 Ha az édenkertben helyet nyert az ember,

Hazát fönn az égben : segítséget sokat kap.

Azért szorgos szükség, mindezt megfontolni

Minden halandónak, hogy szíve t lelkesítse,

Hogy az Úr szent szándékát teljesítse szívesen,

2. A pokolnak parazsát meg elkerülje gondosan,

A kárhozat kínjait, hol Sátán sanyargat

Lángoló lánggal. Szívelje meg ezeket

Komoly gonddal, kit bnnek súlya nyom.

Jaj, kinek pokol éjében kell bnéért bnhdni,
bo S lángolni pokol lángján ! Bizony szörny sors ez.

Ég felé kiált az ember és segítség nincs sehol.

Kegyelmet vár a lélek, keményen szorongatva,

S nem áll többé védelmében egek szent urának,

Mert e földön tettei nem történtek helyesen.

35 Ha majd hí a hatalmas király törvényt látni, *)

Mely eltt megjelenik minden népség egykor

:

E fölhívást föld ának nem szabad elvetni,

x Mert mindenki megyén az ítélszék elé.

Itt a bíró széke eltt számot kell adnia,

40 Hogy e világon vajh mi módon járt el.

Hallottam, hogy mondják, kik a világ sorsát tudják

:

Antikrisztus és Illés harczolni fognak.

Fegyverben áll a dühös, s küzdelemre kelnek.

Oly kitnk a küzdk s oly nagy a harcz czélja

!

45 Illés itt síkra száll az örök életért,

Hogy az igazaknak birodalmat biztosítson.

Segíti is t bizonynyal az egeknek ura.

Antikrisztus oldalán áll az örök ellen,

Oldalán a sátán, ki mélységbe vonja,

*) Az eredetiben Só—mohai Jcipannit (a. m. ga-bannit), ha a törvény

napját kiszabja. Mahal, törvényszék és annak helye, ítélet, szerzdés. Ebbl
lett a középlat. mallum v. mallus, törvényszék, tárgyalás, és mallare, vá-

dolni, törvény elé idézni Mallum publicum, ófrancz. nuUl-public, nyilvános

törvényszéki tárgyalás. Grimm szerint ebbl : madal, mathl, gylés helye

;

szanszkr. mantras, tanácskozás, ítélet ; zend maikra, szent ige
;
gót mathl

gylés, piacz ; mathljan beszélni ; skand. mái beszéd, maela beszélni. Az

ófn. mohai szerzdés, utóbb a. m. házassági szerzdés, s ebbl Qemalü,

vermáhlen stb.

Digitized by VjOOQIC



160 HEINRICH GUSZTÁV.

60 Miért is megsebesítve maradand a téren, —
Kísérlete közepett gyzelmét veszíti.

De más szent tudósok, meg azt tanítják,

Hogy a harczban gyztes seb nélkül nem marad.

Illés vére csepegve a mint éri a földet,

55 Lángra gyúlnak a hegyek, egyetlen fa sem marad

Épen egész földön, a folyók kiszáradnak,

A tenger elpárolg, lángban ég az égbolt.

A hold gömbé lehull, hamuvá lesz földünk, x
)

Egy szikla sem áll szilárdul. Ha jön a végzet napja,

eo Tüzes kocsin közéig , fölkeresni a népeket,

Rokon sem bir rokont váltni meg a világtzti. *)

Ha földünk fölszíne mindenestl megég,

És a ttiz s a leveg megemészti s messze zi, —
Hová került a birtok, 8

) melyért küzdtek rokonikkal?

65 Hamuvá égett a birtok, lenygözve áll a lélek

S ha nem javít hibáin, bemegy a nagy büntetésbe.

Azért jó a férfiúnak, ha megy törvényt látni,

Hogy minden jogesetben igaz ítéletet mondjon

;

Akkor aztán nyugton várja végitélet napját.

*) Az eredetiben mittilagart, a tenger közepében fekv fold, ószász

middilgard, gót. midjungards, angolszász middangeard, skand. midhgardhr.

— QarU gót. garas, skand. gardr, bekerített lakás. Átment a román nyel-

vekbe is : rom. gard kerítés, ol. giardinu, spany. jardin, port. jardim, francz.

jardin. Ma németül : Garten. Megvan a többi árja nyelvekben is : latin

hortiis, gör. /ópio;, szláv, gradina, hara, hrad stb.

a
) Az eredetiben niuspilli^ ószász mudspelli, skand. muspelU a világ

vége tz által. L. Grimm, Deutsche Afytholog>e, 3. kiad. Göttingen 18r>4,

I. 568. — Spildjan a. m. megölni, elveszíteni. A szó els része homályos.

Vetter (id. h. 126. 1.) az ószász és angolszász metod, meofod, skand.

miötudhr szóval, mely a. m. isten, istenség, hozza kapcsolatba. A felnémet

muspiUi^ alnémet metodospelli tehát annyi volna mint : istenek vesze-

delme, a mi a régi germánok felfogásával a világ végérl inegegj-eztethet*

volna. V. ö. metodo-giskapu istenek végzése, isten akarata, végzet.
8
) Diu marha v. marka határ, határtartomány. Átment a román

nyelvekbe is : ol. ós spany. marca, francz. marque^ marche. V. ö. lat. margó.

— A versek értelme : A kik ezen a földön egy határos föld birtokáért igaz-

talan pert folytattak, most a végitélet napján számot tartoznak adni gaz-

ságukért, — pedig most ama birtok sincsen már meg, mert az örök tz
áldozata lett.
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70 Nem is tudja a halandó mit fog kupni érte,

Hogyha kincsnek kedvéért ferdíti a jogot

;

Nem tudja, hogy a Gonosz titkon ott áll mellette

És fölírja kárrovásúl tetteinek körülményit,

A mi hibát tettel szóval az emberek elkövetnek,

75 Hogy mindnyáját megbüntesse végítélet napján.

Ne vegyen hát halandó veszteget ajándokot

!

Ha az égi tárogató harsány hangon megszólal,

S indulóra kél az Úr, ki törvényt látni készül

S élkrl s holtakról örök jogot hozni

:

só Akkor síkra száll majd véle legeslegnagyobb sereg,

Mely oly merész, hogy megküzdni senki sem merhet véle.

Kivonul a törvényhelyre, melynek tere szabva már ;

Aztán beáll a törvényszék, melynek mindig hire járt.

Ég angyalok járnak messze határokon,

85 Ébresztve a népet és küldve a térre.

Felkél minden halandó, felkél önporából,

Szabadul a sír terhétl s újra felöl ti a testét,

Hogy minden szándokáról szigorú számot adjon,

8 tetteihez képest ítéletet kapjon.

90 Ha megérkezik s leül törvényt látni

S élknek s holtaknak jutalmat juttatni

:

Körülállja körben az angyalok serge

És a jó halandók hatalmas nagy népe.

8 kijnek az ítéletre, kik nem rég keltek föl

!

9s Itt földnek fia nem takarhat semmit,

Mert a keze is megszólal, feje is vallomást tesz

És a tagok mindenike, még kicsi újjá is

:

Hogy e föld népénél hol tön gyilkosságot.

Nincs is oly ravasz, ki meghazudtolná

íoo Vagy csak titkolhatná valamelyik tettét

S ne válnék valamennyi tudtul a királynak —
Hacsak alamizsnával helyre nem hozta hibáját,

És szigorú böjtökkel meg nem lakolt bnéért.

Mert megtisztul, a ki megbánt, mire törvény elé jut

lós Akkor aztán elkerül a szent és nagy kereszt,

Min fölmagasztalva volt mi bneinkért Krisztus

:

Akkor mutatja sebeit, miket mint ember,

Miket az emberekért kapott
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E költemény egy st. emmerami kéziratban maradt fönn, mely

jelenleg a müncheni kir. könyvtárban van. A kézirat tartalma : Sermo

S. Augustini de symbolo contra Judaeos. Az els lapon két latin disticbon

áll, melyekben Adelram salzburgi érsek (f 836.) e mutíkát Német Lajos

királynak (f 876.) ajánlja. A király 819-ben kapta a codexet (Zeitschrift

für d. Altertum. XVI, 140. 1.). A költeményt e kéziratnak három szé-

lére és két üres lapjára egy egykorú, tehát IX. századi, de gyakorlatlan

kéz irta, következetlen helyesírássá], a versek megjelölése nélkül, tehát

próza gyanánt.

A költemény eleje és vége hiányzik, mert valószínen a kézirat

eredeti tábláira voltak irva, melyek elvesztek ; egy része, 41—66. v.,

talán egy másik, fiatalabb szerztói származik.

A költemény a VIII. század végén vagy a IX. század elején kelet-

kezett, talán mieltt N. Károly 802-ben országának tekintélyes férfiait

kiküldte, hogy birtokjogi pörökben igazságot szolgáltassanak. V. ö.

Scherer, über den Ursprung der deutschen Literatur, 1 864, p. 1 7 ( Vortrage

und Aufsatze, Berlin, 1874).

A Muspilli Bajorországban keletkezett és itt jegyeztetett fel. Nem
valószíntlen, hogy Német Lajos király maga, ki nejével együtt St.

Emmeramban van eltemetve, jegyezte fel ifjúkori emlékeibl. Ez annál

valószínbb, mivel a kézirat, melybe irva van, a király özvegyének bir-

tokába ment át, ki azt magával vitte a st. emmerami kolostorba, a

honnan csak századunk második évtizedében került Münchenbe. A co-

dex tehát soha idegenek birtokában nem volt.

Ez az utolsó német költemény alliteráló versben. Egy helyen már

itt is rímekkel találkozunk, de ezek késbbi eredetek lehetnek.

Felfedezje Docen B. József. Elször kiadta Schmeller András,

Muspilli, Bruchstück einer alliterirenden Dichtung vom Ende der Welt,

München, 1832. A költemény czíme szintén Schmellertl származik.

Legjobb kiadása a Müllenhoff és Scherer gyjteményében : Denkmaler

deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII—XII. Jahrhundert, Berlin 1873,

2. kiad., p. 6—8. és 264—273.

A legfontosabb magyarázat : Zum Muspilli und zur germanischen

Al literationspoesie von Férd. Vetter Wien, 1872, a hol a régibb irodalom

is fel van sorolva és méltatva. — Újabb dolgozatok

:

Ernst Wilken, Zum Muspilli, Pfeifferféle Qermania XVII, 1872.

p. 329—335.

A. Edzardi, Zum Hildebrandslied und zum Muspilli. Paul és Brauné-

féle Beitrage VIII, 1882, p. 480—493.

A költeményre vonatkozó irodalmat felsorolja és bírálja Piper

Pál is : Die Sprache und Literatur Deutschlands bis zum XII. Jahrhundert,

Paderborn, 1880. L, p. 121— ) 23.
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A költemény igen elterjedt lehetett, mert Otfried (I, 18, 9) egy

egész verset szóról szóra átvesz belle.

A költemény három részbl áll.

Az els rész tárgyalja az angyalok és ördögök harczát az elköl-

tözött lélekért. Ez a késbbi középkornak egyik kedves felfogása volt.

Grimm (
'Mytholotjie, p. 392.) e harcz eredetét a német mythoszban akarta

felmutatni ; de Zarncke ( Berichte der sachsischen Gesell&chaft d. Wis$en~

schaften, 1866, p. 202—213.) kimutatta, hogy az keresztyén felfogáson

alapszik.

A második rész Elias és Antikrisztus harczát tartalmazza, mely

az új testamentomon (Apocalypse XI, 7 és XX, 7— 13) alapszik, de a

szentírás eladásával nem egyezik. Ennek foka abban keresend, hogy

a félig pogány szerz, a ki tehát laikus, nem pap volt, a német mytho-

logiának tanát a világ végérl, mely utóbbit helyesen pogány szóval

(Mmpilli) jelöl, összekeveri a keresztyén felfogással s azonosítja Éliás

t

a mythoszi Thorral, kit a midhgardi kigyó megöl, mire a világ vége

beáll. Elias fleg a szláv népeknél is lépett a mennydörgés régi istene

helyébe; v. ö. Grimm, Mythologie p. 157, és Haupt-féle Zeitschrift XII,

353. — Hasonló felfogás és hasonló képek jellemzik Kynewulf angol-

szász költnek Crtst ez. költeményét is.

A harmadik rész tárgya : a világ vége s a földön túli élet. Befeje-

zése homiliaszer intés : hogy a keresztyén hivk a jogot és az igazságot

mindig szem eltt tartsák s legtöbbre becsüljék. E rész alkalmasint ter-

jedelmes volt, de csak töredéke maradt fönn.

Az egész költemény összefüggése : Midn a lelkek elhagyják a

testet, némelyek a mennyországba, mások a pokolba jutnak. .Ekkor

kezddik az ítélet napja, melyen Illés az Antikrisztussal küzd és gyz,

de megsebesül. Vérébl, mely Mittilgartra (a földre) esik, támad Mus-

pilli (a világtz), mely mindent fölemészt. Mily balgák az emberek,

hogy földi javakért oly hevesen küzdenek egymással, hogy igazság-

talanságra is ragadtatják magukat, midn az utolsó ítélet napján úgyis

vége van mindennek és a gonoszok még örök kárhozattál is lakolnak

!

Azért legyetek jámborok és igazságszeretk, s ne kivánjáték jogtalanul,

a mi embertársatoké.
Heinrich Gusztáv.

99. Az id.

Széles e föld hátán tanúság jobb nincs az idnél

:

Gyakran a szív titkát felfedezé az id.
F. E.
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A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN.

II. A nagy költök családjai és Isokrates iskolája.

1. Aeschylos családja. Hét költ ismeretes : Bion, Euphorion,

Philokles, Morsimo8, Melanthios és két Astydamas. Bizonyára ezek

hozták színre késbb nagy sük darabjait, mikor az állam elha-

tározta, hogy Aeschylos darabjai halála után is versenyezhetnek.

Tán hagyatékában volt még néhány tragédia, melyet életében nem
hozott színpadra, s melyet kéBbb egyik vagy másik némi változás-

sal a saját neve alatt hozott színre ; de mindezek oly kérdések,

melyekre nem felelhetünk. A mi e tragikusok saját mködését
illeti, az többnyire nagyon szerény volt. Feltehet, hogy sük nyo-

mába léptek, a mi a szerkezetet, nyelvezetet ét egyéb küls meg-

külömböztet jeleket illeti, de szellemébl— kivéve Astydamast—
nem sok szállt rájuk. Erdemök az, hogy a tradítiot fentartották,

de korántsem volt oly káros befolyásuk, mint Deschanel hiszi, a

ki egyszeren csak az átdolgozás mesterségét tulajdonítja ezeknek

az iskoláknak, holott a fennmaradt czímek mutatják, hogy oly

mythusokat is dolgoztak fel, melyeket süknél nem találunk. így

Melanthios egy Medea-t írt, melyet nem meríthetett Aeschylosból,

Philokles nyolcz darabja közt hatot nem kölcsönzött sétl, de

viszont a trilógiái kapcsolatot úgy mint Aeschylos megtartotta.

Némelyek az újításnak hódolva ezt sem rizték meg.

Bion és Euphorion Aeschylos fiai voltak; az elsrl csak

annyit tudunk, hogy atyja darabjait hozta színre, de a második

azonkívül, hogy négyszer gyzött oly darabokkal, melyeket atyja

még nem adott volt, maga is kitnt mint tragikus, mert 431-ben

gyzött s ellenfelei nem voltak mások mint Sophokles és Euripides.

Töredék csak egy maradt tle, mely t az orphikus tanok hívjé-

nek tünteti fel.

Philokles Aeschylos nvérének, Philopithének fia, Euripides

kortársa volt. Aristophanes gyakran megtámadja, mindezek daczára

Sophoklest legyzte, mikor ez Oedipus királyt hozta színre. Ezen

már az ókorban is csodálkoztak, mert még Aeschylos sem gyzte

le soha Sophoklest. Törték is fejket a tudósok, hogy ezt meg-

magyarázzák; a politikai viszonyokat, Perikies ellenségeskedését

Sophoklessel, a bírák tudatlanságát vagy részrehajlóságát hozták

fel, de mindez nem magyarázza meg a bukást. Grysar (De Graeco-
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rum tragoedia qualis fit circa tempóra Demosthenis 4. 1.) azt

állítja, hogy ez tulajdonkép egy aeschylosi darab volt, a mi azon-

ban lehetetlen. Némelyek valóban nagy költnek tartják, se gyze-

lembl az aeschylosi iskola jelességére következtetnek. De egy

gyzelem, ha az ember száz darabot ír ! Lehet, hogy a darab való-

ban remek volt, 8 fel is tehet ; de mindenféle kísérlethez fordulni,

hogy a gyzelmet megmagyarázzák, nem vezethet czélhoz. Aristo-

phanes a Thesmophoriazusae-ben nagyon csúnyának nevezi; a

késbbi magyarázók, a kik sohasem látták, még tovább mentek s

azt tudták róla mondani, hogy olyan feje volt mint a bankának.

Ez legvalószínbben onnan származott, mert a Pandion mythust

feldolgozta s Aristophanes egy élczébl a Madarakban azt követ-

keztették, hogy e madárhoz hasonlított. Azonkívül megtámadták

a komikusok, hogy nem hasonlít Aeschyloshoz, hogy keser mint

az epe, valószínleg mert kardalaiban az aeschylosi nyelvezetet és

fenséges homályt utánozta, s e modorossága miatt ízetlen és keser

volt — mindig eltekintve a komikus túlzástól. Welcker két Philo-

kies nev tragikust vesz fel, azt, a kirl beszélünk és az unokáját,

Astydamas fiát. Bizonyítékul szolgál Suidas. A második Philokles-

rl azonban nem tudunk semmit, azért Kayser azt vitatja (48. 1.),

hogy ez nem volt tragikus, hanem valószínleg az az athéni had-

vezér, a ki a chaeroneai csatában Charessel és Lysiklessel vezér volt.

Száz darabot írt, melyek közt a következ czímeket ismerjük

:

Erigone, Nauplios, Oedipu-3, Oeneus, Priamos, Pénelopé, Philoktetes

es a trilógia Pandionis. A mythusok feldolgozásában tehát fleg

Sophoklest követte. De mindezekbl még töredékek sem maradtak,

úgy hogy csak a raythus vehet alapul. A Pandionis három darabra

osztotta Sophokles Tereusát. Valamint késbb gyakran a trilógiá-

kat egy darabba vonták egybe, úgy néha a mythust kibvítették s

a mit Sophokles egy darabban dolgozott fel, háromban adták el.

Philokles gúnyneve valószínleg e trilógiájából ragadt rá. Pandio-

nis, vagyis Pandion leányainak története, az «ls darabban mutat-

hatta, mikép segíti Tereus Pandion királyt a Labdakos elleni hábo-

rúban s jutalmul leányát Proknét kapja nül ; a középs tán Tereus

szenvedélyét és szerelmét Philomela iránt és az erszak elköveté-

sét, a harmadik pedig Tereus vagyis a Banka czímmel Prokne

boszúját és az átváltozást tartalmazta.

Philokles fiai Morsimos és Melanthios voltak. Mindkett a

komikusok gúnyjának tárgya, azért mert rossz költk, csúnyák és
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nyalánkok voltak, Boeckh e két költt nem tartotta testvéreknek,

de minthogy rendesen együtt nevezik ket, s egy scholion azoknak

mondja ket, nincs kétség benne, hogy Philokles fiai voltak. Morsi-

mos 445 körül született, darabjaiból még a czímek sem maradtak

fenn, csak Aristophanes tette halhatatlanná. Rossz költ, de kitn
szemorvos volt, ámbár a nagy komikus ezt a mvészetet is meg-

tagadja tle, s azt mondja, hogy Klimenostól, a kivel viszonya volt,

ragadt rá valami. De úgy látszik, hogy darabjainak mégis volt

némi sikere, ezt ép Aristophanes gúnyja mutatja, a ki a Békében

ezeket mondja róluk (750)

:

Ilynem kördalokat, a széphaju Kellemekét,

Kell tanult költnek
|
Lantolni, midón cseveg a fészkét újító

Tavaszi fecskemadár

;

De kart ne kapjon Morsimos
|
És ne Melanthios, a kit

Fülreszel dalokat gajdolni hallék,

A mikor öcscse és szinpadi karra tnek szert a tragoediában,

E nagyev Gorgonhad, rája-les csodaszörny,

E banyaüz, halpusztító, bak-szagu gaz pár.

Tehát együtt léptek fel vagy ugyanavval a darabbal, vagy

pedig mindegyik írt egy tragédiát. Morsimost már a Lovagokban

is megtámadta a költ. ,Ám legyek* mondja ott a kar Kleonhoz

Ha nem gylöllek, a Eratinos matracza
S Morsimos tragoediáját énekelni kénytelen.

A Békák-ban az, a ki ,Morsimosból írt ki mondatot', a leg-

nagyobb gonoszokkal szenved az alvilágban.

A verselésben nagy licentiákat követhetett el, e miatt á(tstpo<;-

nak nevezték.

Testvére Melanthios nemcsak rossz és fagyos költ, de roppant

nyalánk is volt. Állítólag azt kívánta, hogy oly hosszú torka legyen

mint a darunak , hogy az étel ízét annál tovább élvezhesse.

Archippos komédiájában megkötözve a halaknak dobta martalékul,

hogy ezek boszút álljanak rajta, mert annyit megevett. Mikor

Aristophanes a Békét adta (421), ugyanaz nap versenytársai Eupo-

lis a Hízelg-ben és Leukon Phratorjaiban, tehát mind a három
komikus, megtámadta. Ily sok támadás azonban a mellett is szo-

kott bizonyítani, hogy a költ sikert vív ki. Aristophanes Békéié-

bl egy Medea ez. tragédiájára következtethetünk; a komikus

ugyanis több nyalánk, halt-szeret emberrl szól, kiket az ángolna-

piaczról el kell kergetni s azután azt mondja, hogy Melanthios
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Késve jelenjék meg a vásáron
Mikor elkeli mind, hogy jajszóval

Szavalja saját ,MedeajábóT

;

•Oda hajh ! oda hajh ! megfosztva levek

A czéklalevél közt heverktól ! •

Ez valószínleg Iason szavainak paródiája, a ki gyermekei

hulláját látja.

Melanthios tragikus nem tévesztend össze egy öregebb

Melanthiossal, a ki Eimonhoz eJegiákat intézett.

A két Astydamas. Az öregebb Astydamas Morsimos fia volt;

hz ifjabb pedig a második Philoklessel együtt amannak fiai. A két

költt gyakran összetévesztik, mert már az ókori írók sem külöm-

böztetik meg ket. Az aeschylosi családfa tehát egészben ez

:

Enphorion

Aeschylos, Eynegeiros, Ameinias, és Philopithe nvér (Philopithes neje)

Enphorion, Bion
|

Philokles

Morsimos Melanthios

I

Astydamas

Philokles Astydamas

A Marmor Parium az ifjabb Astydamasról szól. Az öregebb

körülbelül harmincz éves korában lépett fel mint tragikus, elbb
Isokrates tanítványa volt, 60 éves korában halt meg, 370 körül.

Kétszáznegyven darabot tulajdonítanak neki, de ez valószínleg

egy kis hiba folytán jutott a jegyzékekbe. Tudjuk, hogy a számo-

kat a görög betkkel jelezték s számtalanszor elfordul az ily szá-

moknak vett betk felcserélése. Welcker nézete szerint 140 darabot

írt. Tizenötször gyzött ; midn Parthenopaeosával az els jutalmat

nyerte el, az athéniek szobrot állítottak neki. De ezeket a verse-

ket írta a talapzatra, vonatkozással a három nagy tragikusra

:

EtS IfCJ EV XcíVQlí-Y£VÓ|X7)V Tj XfitvOl Sji.' f
4
JXtV,

oí fX(ú<x<n)i; TEpnvfjs ^pwra Soxouat ©épeiv,

ró; eV áXr^Etr^ Expufrjv áo£5£t; ^apáaiXXo;'

Azt kívánta volna, hogy a nagy tragikusokkal éljen, hogy va-

lódi gyzelmet vívhasson ki ; most az id tesz gyzvé s ez nem
irigylend ; a sok gyakorlat folytán már nincs mvészet s a valódi
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bámulat is hiányzik. Pedig a derék fiatal Sophokles volt kortársa,

a ki tizenkétszer gyzött. Igaz, hogy az ókor és még ma is sokan

öndicséretet és fenhéjázást látnak e sorokban, de mint már emlí-

tettük, nem annyira ez, mint a sok tragikus szegénysége s az a

körülmény, hogy a legkitnbb tárgyak már fel voltak dolgozva,

diktálhatta neki e verseket. Az athéniek megfosztották jutalmától

s e sorok miatt nem kapta meg a szobrot. A komikusok folyton

megtámadták, annyira hogy végre az öndicsekvt Astydamasnak

nevezték.

Hogy mennyire hatott rá Isokrates befolyása, nem gyanít-

ható ; a kevés töredékek szép nyelvezetet s némi szabadságot a

verselésben mutatnak. A következ czímek tulajdoníthatók neki

:

Parthenopaeos, Alkmaeon, Hektor, Nauplios s a sátyrdráma Hermes.

Parthenopaeos, mely oly nagy tetszésben részesült, a Théha

ellen viselt els háború hsérl szólt. Welcker szerint a mythust

csak egy trilógiában dolgozhatta fel, mert Parthenopaíos ép úgy
mint Adrastos és Amphiaraos nem szolgálhatott elég anyagot egy

önálló tragédiának. Alkniaeon-ról Aristoteles emlékszik meg s a

helybl láthatjuk, hogy a bölcsész Astydamast derék költnek tar-

totta. Alkmaeon a darabban Eriphylet a nélkül hogy ismerte

volna, megölte ; míg Sophokles Oedipusában a gyilkosság a drámá-

ban nem fordul el. Ez tehát újítás volt ; mert a legtöbb darabban,

a melyek Alkmaeon mythusát tárgyalták, ez anyját szándékosan

öli meg ; míg Astydamas e tett borzasztóságát az által gyengíti,

hogy Alkmaeon, nem ismerve a nt, a ki tán mint anyjának barát-

nje vagy mint dajka, álnév alatt lépett fel, megöli. Aristoteles a

darab szerkezetét és a bonyodalmat dicséri, mert úgymond a leg-

rosszabb az, ha a cselekv személy hozzátartozóinak vagy rokoná-

nak halálát elhatározza, de nem viszi ki, jobb, ha kiviszi, mint

Medea; még jobb, ha tudatlanul viszi ki s csak a cselekvény után

fedezi fel, hogy mit tett, mert a borzasztó elmarad s a felismerés

nagyon megható. Ilyen volt Astydamas Alkmaeonja, ellentétben

Sophoklesével, a kinél a hs szándékosan es anyját ismerve, követi

el a gyilkosságot, tehát nem oly ügyesen mint Astydamas ; a legjobb

pedig, ha öntudatlanul ölni szándékozik, de a felismerés folytán

nem teszi, mint Merope, Iphigenia Taurisban és Helle. A Hektár

ez. darabbal szintén gyzött a költ. A tárgy az Iliasból volt véve

s Hektor megható búcsúját nejétl és az atyai háztól állította el.

A darab trilogikus szerkezetét felismerte Welcker, nem ugyan a
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töredékek nyomán, de Naevius fordítása vagy átdolgozása segé-

lyevei. Két váza, melyet Volciban találtak, e búcsút ábrázolják, a

melyhez azonban más jelenetek a Priamos házában is csatlakoz-

nak. Egy más váza, melyet Braun magyarázott (Monumenti, annali

et buli. 1855. p. 67), szintén e jelenetet mutatja; a feliratok a vá-

zán nagyon archaikus jelleget árulnak el, s korai idkre mennek

vissza (L. Ribbeck, Die römische Tragoedie p. 47.). Hektor küz-

delme a hajóknál és halála elég tárgyat szolgáltattak a trilógia

kitöltésére. Naupliosból egy töredék maradt fenn; valószínleg

Nauplios beszédébl, melyet az Odysseus csele folytán kivégezett

fiához, Palamedeshez, intézett. Valószínleg a prológusból valók,

midn Nauplios meggyújtja a fáklyákat, melyek a görög hajó-

hadat tévútra vezetik. A satyrdráma Hermesrl szól, de nagyon

nehezen tudható, mint került Hermes a satyrok közé. Tán a gyer-

mek Dionysost hordozta s valami módon összekapcsolták a

Dionysos-mythussal

.

Az ifjabb A*tydamasvo\ csak annyit tudunk, hogy tragikus

volt. Suidas ezeket a czímeket idézi : Epigonoi, Aias, Bellerophon-

tes, Tyio, Alkmene, Phoenix, Palamedes és a satyrdráma Herakles.

A czímek mutatják, hogy a nagy tragikusok által feldolgozott

mythusokat választotta, valószínleg kevés változással és semmi

újítással. A satyrdrámából Athenaeos idéz négy sort. Az ökörfaló

Herakles nemcsak a komédiában, hanem a satyrdrámában is ked-

velt alak volt. Már Aristophanesnél is látjuk, mennyit tart az

evésre, s míg Omphalében szerelmi kalandját és nies viseletét

állították el, addig más darabokban nagy étvágyáról volt szó.

Astydamas darabjában Herakles és Lepreus, egy más nagy faló,

közt a sok evesrl vita támadt s valószínleg Herakles legyzte

ellenfélét úgy a vitatkozásban, mint az evésben. Eszünkbe jutnak

Goethe szavai

:

Gebt ihr ein Stück, bo gebt es gleich in Stücken!

Solch ein Kagotit es muss euch glticken.

A négy sor Eupolisi metrumban írvák, de azért nem keli

feltennünk, hogy egy komédiából valók, mert a satyrdrámában is

elfordult ez a metrum.— Egy Astydamast és Thimotelest, Aescby-

los családjából, említenek a feliratok, mint a kik az athéni színész-

társulat számára írtak tragédiákat. E színésztársulatokról 1. az

utolsó pontot.

Pbilologial KözlÖDy. VIII. 2. 12
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2. Pratinas családjá-ból csak egy tragikus ismeretes ; ez az

fia Aristias. Phliusból való volt is, de úgy mint atyja Athénben

mködött. A satyrdrámában kitnt, és Pausanias, a ki még látta

szobrát Athénben, azt mondja, hogy t és atyját csakis Aeschylos

multa felül ez irodalmi fajban. Aelianos egy jegyzékben komikus-

nak nevezi, de ugyanott Ibykos is a komikusok közé van számitva,

a mibl az következik, hogy Aelianos a költészeti mfajokat mint

a rhetorok egyáltalán tragikus és komikus osztályba sorozták, s az

utóbbihoz a satyrdráma is tartozott. Darabjaiból hét czím és né-

hány sor töredék maradt fenn. A czímek: Antaeos, Orpheus,

Atalante, Persai, Tantalos, melyek tragédiákra mutatnak, továbbá

két satyrdráma czímök : Kyklops és Kf^s;;. Antaeos vagy a Libyaiak

mythusát Phrynichos is feldolgozta; Orpheus mint tragédia

Aeschylosnál is elfordul. Orpheus Helios-Apollón nagy tisztelje, s

mivel a Dionysos-kultust megveti, a Bassaridák széttépik. Atalante-t

néhány kézirat Kritiasnak tulajdonítja. Persai és Tantalos 468-ban

kerültek színre, a mint azt a Franz által felfedezett argumentum

Aeschylos trilógiájához : Laios, Oedipus, Heten Théba ellen, mu-

tatja. A második jutalmat nyerték el. A Kyklaps ugyanazt a

mythust tárgyalta mint Euripides Kyklopsa, ez egyedüli satyr-

dráma, a mely ránk maradt. Odysseus kalandja Polyphemos bar-

langjában és ennek megvakítása volt a mese. Egy sor e satyrdrá-

mából, a mely késbb közmondássá vált : árcíoXeaa^ rbv oivov kniyéair

SSüop, valószínleg Polyphemos szava Odysseushoz, a kinek azt

mondja, hogy tiszta, vegyítetlen bort öntsön. Euripides Kyklopsá-

ban is van ennek nyoma (561).— Kf^e;, a halál-istennk, úgy mint

Achaeos Moerái szomorú czím satyrdrámának, de minthogy töre-

dék nincs, nem tudhatjuk, mily mythussal hozta ket kapcsolatba

a költ.

3. Sophokles családja, a mely a legnagyobb tragikus tradítioját

folytatni volt hivatva, három tragikust szolgáltatott Athénnek. Két

fiát ismerjük, Aristont és Iophont és unokáját az ifjabb Sophoklest,

a kire nagyatyjának szellemébl sok szállt. Az sük által megalko-

tott formában haladtak tovább, eltérve Euripidestl és követitl

mindabban, a mi ennek tragédiáját Sophoklesétl megkülömböz-

teti. Különösen ügyeltek a karra, a mely nálok szoros összefüggés-

ben volt a cselekvénynyel, s a melyrl Sophokles maga leírta

nézeteit.

Ariston, Sophokles fia Theoristl, a sikyoni ntl. Suidas és

Digitized by VjOOQIC



A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN. 171

Diogenes tragikusnak nevezik, de sem czím, sem töredék nem
maradt ránk. Valószínleg atyja hagyatékából hozott színre tragé-

diákat. A töredék, melyet neki akartak tulajdonítani (Kayser 75.),

egy versekbe szedett philosophikus beosztása a lelki nyugtalan-

ságoknak, melyet sem neki, sem mint mások tették (Gruppé,

Ariadné 564. 1.), Agathonnak nem tulajdoníthatunk, hanem egy

más Aristonnak, a ki Chiosban bölcselkedett és Zeno tanait írta le.

Evvel tévesztették össze a Sophokles fiát, midn azt mondották,

hogy Chiosban kellett élnie, mert Menesthenost, gazdag athéni

polgárt, tragédiáiban (?) megtámadta s e miatt Athénbl elzték,

Iophon, Sophokles fia Nikostrate-tl, törvényes nejétl.

Kóla mondják, hogy atyját öreg korában bevádolta, mert nincs

eszén s nem tudja vagyonát kezelni, s azért, mert Ariston fiát,

az ifjabb Sophoklest nagyon kedvelte. Sophokles a bírák eltt az

,Oedipus Kolonosban* egy kardalát olvasta fel, melyet akkor készí-

tett s a bírák felmentették, mert a ki ily dalokat tud még írni, az

még teljesen eszén van. A pletyka valószínleg a közép-komédia

egyik termékébl, a mely a nagy költk házi ügyeivel szeretett

foglalkozni, jutott az utókorra. — Iophon nagy költ volt, ha azok

után ítélünk, miket Aristophanes a Békák-ban róla mond. Mert

ha azt mondották, hogy atyja életében segített neki, halála után

pedig a fiú csak a hátramaradt még nem adott darabokat hozta

színre, ez már maga a mellett bizonyít, hogy mvei Sophokleshez

méltók voltak. A mi a segítséget illeti, az lehet, hogy megtörtént,

de az átdolgozott, még nem adott darabok, az a komikusok czél-

zása. Dionysos a Békák-ban panaszkodik, hogy Athénben nincs

jó tragikus, a mire Herakles mondja : ,No s, hát Iophon nem ól ?'

erre Dionysos

:

Ez egy maradt

A régi jókból, — ha maradt ez is :

Mert nem tudom bizonynyal, hogy* van e sor

;

S midn Herakles azt javasolja neki, hogy vigye fel Sopho-

klest magával, azt mondja

:

Nem, míg Iophont, — hogy csinál magára,

Sophokles nélkül — meg nem kongatom.

Mindkét hely mutatja, hogy Iophon jó darabokat írt, de

hogy Sophokles kezét látták bennök a komikusok. De tudjuk, hogy

1-!*
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még atyja életében nemcsak másokat gyzött le, de magával

Sophoklessel is versenyzett. Hihet-e, hogy a nagy költ segítette

volna, hogy önmagának ártson ? Iophon 429-ben Euripidessel és

Ionnal versenyezvén, a második helyet foglalta el. 405 után még
életben volt; atyja sírversét írta. Mondják, hogy Euripidessel

együtt kardalokat írt, de ebbl nem következik, hogy tragédiáiban

is Euripidest követte.

Ötven darabot írt, melyekbl hat tragédia és egy satyrdráma

czímét ismerjük. Achilleu8-ba,n vagy az seschylosi Myrmidonok

tárgyát vette fel, mint Aristarchos, vagy pedig Achilles halálát az

,Ilias mikra' után tárgyalta. Telephus-t Sophokles is írt, de a mythus

azon részét dolgozta fel, a mely Mysiában játszik; Iophon való-

színleg az argosi mondát dolgozta fel, a melyben Telephos gyógyí-

tást keres. Ilium ostroma és Aktaeon az ismeretes feldolgozások

nyomain haladtak. Pentheus vagy Bacchae, egy czím, noha Suidas

két darabnak számítja. Aeschylos müveinek katalógusában is két

czíme van a darabnak. Euripides ismeretes darabjának mythusával

foglalkozott. Teljesen új czím: Dexamenos. A név több mythikus

személyre vonatkozhatik. E<jy olenosi király Aehajaban, ki Hera-

klest Eurytion centaurus ellen segíti, Deianira atyja, Dexatnenoa

nevet viselt. Oekias fia volt. A rokonságnál fogva a korinthosi

Heraklida Aletes szintén Dexamenos nev volt, a ki akarata elle-

nére, s a, jóslat daczára Melest házába felvette. Hipponoos, Periboea

atyja, szintén Oekiastól származott, tehát az achaji Dexamenos

testvére. Iophon tragédiája valószínleg Dexamenos és Herakles

mythusát tárgyalta, a mit onnan következtet Welcker, mert Timo-

kles komikus is írt egy Centaurus vagy Dexamenos ez. darabot, a

melyben tehát szintén a heraklesi mythusról volt szó. — Clemens

egy AüX(j)Soí ez. satyrdrámából, melyet Iophonnak tulajdonít, egy

töredéket közöl.

Az ifjabb Sophokles, Ariston fia, a nagy költ kedvencze, a ki

miatt a pert indították volna ellene. Négy évvel nagyatyja halála

után az Oedipust Kolonos-ban hozta színre, a mely darabot So-

phokles még életében átadott neki színrehozatal végett. Maga

negyven darabot írt és tizenkétszer gyzött, a mi azt mutatja,

hogy Sophokles, a ki már az ifjúban a nagy tehetséget látta, nem
csalódott benne. Daczára e fényes sikernek egy töredék, de még

egy czím sem maradt ránk. Nagyon valószín, hogy azokat a dara-

bokat, melyek nagyatyjáéival hasonczimüek voltak, a késbbi jegy-
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zekékbe nem vették fel, mert a két nevet egynek tartották. Külöm-

ben Aristophanes a grammatikus, a Sophoklesnek tulajdonított

darabok közt 17-et vett fel, melyeket nem tartottak eredetieknek.

Nagyon valószín, hogy ezek közt többet az ifjabb Sophokles írt.

— Dionysios Metathemenos (a stoából a kyreneikusokhoz ment át)

vagy Spintbaros Sophokles stílusában írtak egy ParthenopjBOs ez.

tragédiát, hogy Heraklides Pontikost, a ki maga Thespis neve

alatt kiadta darabjait, megcsalják és megszégyenítsék. Heraklides,

a ki a három tragikusról könyveket írt, a csalást nem vette észre,

és ebbl a Parthenopaeosból , mint sophoklesi darabból idézett

verseket. Ez mutatja, mennyire utánozhatták a stylust, s hogy

mily nagy elvigyázat kellett az alexandriai tudósok részérl,

hogy hamisításokat ne vegyenek fel az eredeti mvek közé.

Sophokles egyik darabjáról azt tudjuk, hogy a Dioskurokat

mint halandókat állította benne el. Leukippos leányaiért küzde-

nek, midn Idas Kastort, Pollux pedig Idast Lynkeussal együtt

megöli, a mire Zeus a Dioskuroknak megengedi, hogy az id felét

élve, másikát halva töltsék. Ez volt valószínleg tárgya Timesi-

theos Kastor és Polydeukes ez. darabjának. Az ifjabb Sophokles

ezt a mythust egy tragédiában adta el, jegyzi meg Welcker Les-

sing ellenében, a ki Sophokles ez. értekezésében egy trilógiára

gondolt.

4. Euripides családja. Tulajdonkép csak még két Euripidest

számlál, de a nagy tragikus oly családot alkotott, mely számosabb

volt, mint a többi mind együttvéve. Majdnem az egész késbbi

tragédia az nyomán haladt ; volt a nagy mester, a mintakép,

kit a késbbiek szüntelenül átdolgoztak, utánoztak, de soha el

nem érték. Költészete halálával nemcsak Athénben, hanem min-

denütt, a hol görög színház volt, elterjedt s a mondák után ítélve

oly hatást gyakorolt, a mely hihetetlennek látszik. Aristophanes

szava daczára, hogy költészete vele együtt halt meg, még sok

századon át fenntartotta magát, s nagy befolyással volt a görög

irodalomra, különösen az új komédiára, mely a faj külömbsége

daczára, benne tiszteli nagy mesterét, a ki a finom társalgási nyel-

vezet titkát feltárta, ügyes bonyodalmakat sztt és a darabok

compóBitiójában megmutatta a komikusoknak, mint kell az intri-

gát kezelni és végig vezetni.

Egy Euripides, a ki a híres költ eltt ólt, 8 tán nagyatyja

volt, tizenkét tragédiát írt és kétszer gyzött. A nagy költnek
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három fia volt Mnesilochos leányától, Choerilától, ú. m : Mnesilo-

chos, Mnesarchides és Enripides ; az els színész, a második keres-

ked, a harmadik tragikus volt. hozta színre atyjának utolsó

trilógiáját, melyet ez Makedoniában írt: Iphigeniát Aulisban,

Alkmseont és Bacchaet, melybl az els és harmadik darab ránk

maradt. Ugyancsak a fiúnak tulajdonítandó a három darab, me-

lyet Suidas idéz; Orestes, Medea, Polyxena; mindhárom tárgyat

a nagy Enripides is feldolgozta ; Orestes-t még azonkívül utána

az ifjabb Karkinos és Theodektes. Azonkívül HoméroB egy kiadá-

sát is neki tulajdonítanak. Ha atyjának egyéb darabjait is színre

hozta, úgy bizonyára lényeges változásokat tett rajtok. Mondják,

hogy az Iphigeniában a rendes prológus azért hiányzik, mert

Aristophanes a Békákban Euripides prológusait annyira megtá-

madta. Az Iphigenia külömben az átdolgozás bélyegét nagyon

magán hordja ; a többi darabról ezt nem mondhatjuk. Ugy látszik,

hogy ez az Euripides inkább tudós, mint költ volt, a mit a Ho-

meros-recensio is bizonyít. — Moschopulos egy jegyzete Euripides

fia helyett egy Euripides nev nnokát, Mnesarchides fiát említi,

de minthogy ugyanazokat a darabokat s az euripidesi trilógia

színrehozatalát tulajdonítja neki, úgy világos, hogy tévedt. Böckh

úgy egyenlíti ezt ki, hogy e harmadik Euripides Mnesarchides

fogadott fia volt, tehát a nagy tragikus unokája, és a második

Euripides fia. Mások két költnek tartják ket, de ez nem va-

lószín.

5. Karkinos családja. E család Aeschyloséval együtt nagyon

soká tartotta fenn magát; egyik tagja még macedoni Fülöp idejé-

ben virágzott. Négy tag tnt ki mint tragikus u. m. Karkinos,

Xenokles, az ifjabb Karkinos és az ifjabb Xenokles.

Az öregebb Kapxtvos— a nevet görögül írom, mert rendesen

xapxtvos-sal, a mi rák-ot jelent, tévesztik össze, a mely gúnynevet

a komikusok hoztak fel, holott a név a lantpengetésrl van véve

— Akragasból jött Athénbe. Mint költ nem vált ki ; az ifjabb

Karkinos teljesen elhomályosította. Innen van, hogy egy darab-

jának czímét sem ismerjük. Híres volt és három fia mint kar-

mester és tánczos. Egyik darabjáról Aristophanes a Békében szól.

Ott a kar azt mondja a múzsához, hogy ne lejtsen Karkinos fiaival,

a kik nagyon törpék ;

Mert hisz* az apjok is — a mi esetleg egy
Színmve lenni talált — « megölte macskát ! úgymond.
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Egy scholiasta — szemtelenül, mint Welcker mondja — e

helybl egy Mósc egerek' ez. tragédiát készített. így Bode is, s

innen került valószínleg Arany fordításának jegyzetébe. De ez

nem magyarázza meg a költ czélzását. Aristophanes itt azt

mondja, hogy Earkinos, a ki egy darabot írt, nem kapta meg a

kart; mindig azt mondotta, hogy megígérték neki, de elcsenték

elle, s így darabját nem hozhatta színre. — Idegen származására

a komikusok jelzi, mint t>aXáaoio<; tcovto[ií8(öv utal, a mi különö-

sen a Rák gúnynévhez is illik. Aristophanes róla és három fiáról

— Xenotimos, Xenarchos éB Xenokles — a Darazsak végén is

megemlékszik. Ott egy ,középs'-t külömböztet meg, a ki tánezos,

ennek bátyját, a ki színész, s egy kicsit, a költt : ez Xenokles.

Philokleon tánezdühében mindnyáját le akarja gyzni, mind ,le-

nyeli, mint mondja, a mire Bdelykleon

:

De mást nem ettél, csak rákot bizony.

Még ott jön egy Karkinos sarjadék,

Philokleon : Mi ez ? ollótlan rák, vagy vízi pók ?

Bdelykleon : Ez a kagylóles, a legpiczibb

Rákfajta, mely tragoediát farag.

Errl a Xenokles-rftl gyaníthatjuk, hogy derék költ volt,

mert a komikusok nagyon bántották. Aelianos, a ki e támadásokat

készpénznek veszi, szintén sok rosszat mond róla és Eayser mind

ezt helyben hagyja. Lehet, hogy metruma és nyelvezete nem tet-

szett a komikusnak, hogy darabjaiban a borzasztó félelem és sok

jajgatás a valódi pathos helyét foglalta el. Erre czéloz az Aris-

tophanesi idézet (Felhk, 1204)

:

Oh, ádáz hatalmak

!

Oh, mén-öl s kerékzúzó szerencse !

Oh Pallas, mely igen megsemmisítsz.

Az idézet Likymnios ez. tragédiájából való ; a két sor idézet,

a mely következik

8 mi gonoszt tón Tlepolemos valaha veled

!

és • Lovat hajték* s lebuktam, isten úgyse',

szintén e darabból valók, a melyben Alkmene Likymnios gyá-

szos sorsát, a kit Tlepolemos megölt, siratja, de egyszersmind

Xenokles darabjának bukására czéloznak, a mely valószínleg

trilógia volt, s melynek Likymnios czím darabja legrosszabban
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sikerült. Ha ekkor meg is bukott, úgy 416-ban mégis legyzte

Euripidest, inert Oedipus, Lykaon és Bacchae ez. trilógiával az

els jutalmat nyerte el. Daczára ennek Aristopbanes ezentúl is

megtámadta, így a Thesmophoriazusa-ben és a Békákban. — Egy
Athamas ez. satyrdrámát is írt. — A komikusok Datis mellék-

nevet is adtak neki, a mi Kayser szerint (95. 1.) arra mutat, hogy

a rhetorok mesterfogásait alkalmazta darabjaiban, míg Bern-

hardy Datist Karkinos negyedik fiának tekinti. Plató, a komikus,

8ö)sxa|xVj)(avoc-nak nevezi, a mi valószínleg arra mutat, hogy a

cselekvény menetében és a színi hatások elérésére sokfele fogást

próbált meg.

A leghíresebb e családból az ifjabb Karkinos, a ki Xenokles

fia volt ; Lysias egyik beszédében idézi, Aristoteles öt darabjáról

tesz említést és Stobseos sok sententiát rzött meg tle, a mely-

ben az erény gyakorlását tanítja, s azt mondja, hogy ezt és a

boldogságot kell kérni az istenektl, hogy az emberek jók és boldo-

gok legyenek. Ebben a stoikusoktól eltért, s inkább Plató nézetei-

hez hajolt; dicséri a hallgatást, szidja a gazdagságot, a mely gy-
löletet és irigységet szül. 160 darabot írt, de csak egyszer gyzött,

a mi ügyes kézre és könny munkára, de nem nagy szellemre

mutat. Macedoni Fülöp ideje eltt virágzott; AeschinesSokratikus-

sal Syrakusaeben volt Dionysiosnál a zsarnok bukásáig: többször

idzött e városban s valószínleg ezért nevezték Agrigentuminak,

holott csak atyja volt onnan, Athénben született. Theodektes

fiának is mondják, tán mert tragédiáiban a rhetorikai elem és

Theodektes kortársának befolyása meglátszott. — A rhythmusok

kezelése eléggé szabályos a töredékek után ítélve, ámbár nagy

licentiákat is találunk.

A neki tulajdonítható tragédiák czímei: Achilles.. Orestes,

Oedipus, Semele, Medea, Thyestes vagy Aérope, Tereus, Alope,

Amphiaraos. Az Achilleus tárgya az üiasbólvolt véve; Orestes-ben

némelyek szerint (Meineke, Kayser) Apolló, a ki Helios név alatt

lépett fel, Orestest kérdre vonja az anyagyilkosság miatt, de ez

rejtvényekben felel s a vallomás ell hátrál, mint a rák (vonat-

kozással a költ nevére). De minthogy nem valószín, hogy

Apolló, a ki a gyilkosságot javasolta, Orestest kérdre vonja,

azért máaok (Valckenaer, Welcker) Menelaost írnak, a mi az euri-

pidesi Orestessel egybeesik. S ez sokkal valószínbb is. Oedipust

Aristoteles idézi a Rhetorikában s például felhozza Iokaste kórdé-
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seit Tiresiashoz, a ki nem azonnal felel, s csak miután a királyné

sürgeti, fedezi fel a titkot. Semele-bl csak egy idézet van, a mely

tán a darab prológusából való. Medeáról szintén Aristoteles szól

ugyanott ; Medea védekezik, midn arról vádolják, hogy gyerme-

keit megölte ; ö azt feleli, hogy csak idegen országba küldötte ket,

— a mit némely mythus fel is vesz — mert — úgymond — ha

ket megöltem volna, úgy Iasont annál elbb kellett volna meg-

ölnöm, de nem tettem. így tehát fiaimat sem öltem meg. Thyestes-

ben a felismerés, Aristoteles szerint, nem mint rendesen, hanem

a Thyestes vállán lev csillagok folytán történt. Thyestes, mint

Pelopida, sének elefántcsont vallanak nyomát hordozza. Atreus

házába mint vendég jött, de ép e jelen felismerték. A tragédia az

ismeretes thyestesi lakomát tárgyalta, sígy Aérope sorsát is tartal-

mazta. A két név egy tragédiára mutat, s nem szabad egy Thyes-

tes és egy Aérope ez. tragédiát felvennünk, mint Kayser (99. 1.).

Evvel a darabbal gyzött a költ. Teresból egy háromsoros töre-

dék maradt fenn, a mely egy erkölcsi sententiát tartalmaz. Nauck

a czimet Tyro-ra változtatja. Alope eltért a rendes mythustól. Ezt

Aristotelesbl (Ethic. Nicom. VII. 8.) láthatjuk, a hol Kerkyon

kétségbeesésérl és magaviseletérl van szó. E szerint Kerkyon,

midn megtudta, hogy leányának szeretje van, felkérte, hogy

nevezze meg ; ha majd ismeri, nem fog búslakodni. A mire Alope

azt megnevezte, de Kerkyon fájdalmát nem viselhette el és meg
akart halni. Rendesen Kerkyon vadsága van feltüntetve, a ki ke-

ményen bán leányával, s a kit Theseus megöl. Karkinos darabjá-

ban valóban atyailag érez, s búja még nagyobbodik, midn meg-

tudja, hogy leányát saját atyja, Poseidon, csábította el. Ez a dráma

tervezetében nagy újítás volt. Kerkyon tán nem ölte meg magát,

hanem csak nagy bánatának, a mely nem engedi tovább élni, adott

kifejezést; erre czéloz az aristotelesi hely. Amphiaraost szintén Aris-

toteles idézi, a melybl csak az következik, hogy Amphiaraos a

darabban templomából kijött, a nélkül hogy a nézk látták volna.

A monda tehát nem a Thebaisból volt véve, hanem Oroposban

történt, de mi nem ismerjük. Minthogy Aristophanes és Philippi-

des is írt egy Amphiaraost, és Sophokles egy hasonezím satyr-

drámát, Karkinos e darabját satyrdrámának tartják, de ez nem
valószín.

Karkinos nagyban utánozta Euripidest ; a Semelebl idézett

két vers, teljesen ugyanaz Euripides Bellerophonjának két versével,
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8 más hasonlóságok is arra mutatnak, hogy e tragikushoz csatla-

kozott. — Egy nagyobb töredék Demeter és Koré tiszteletérl szól,

de nem tudjuk mily tragédiából való. Az a körülmény, hogy Aris-

toteles oly gyakran idézi, a mellett bizonyít, hogy idejében nagyon

kedvelték, s hogy darabjait általánosan ismerték még Aristoteleö

idejében is, külömben nem idézne belle annyi példát állítá-

sainak igazolására vagy nagyobb világosság kedveért.

Ennek a Karkinosnak a fia volt az ifjabb Xenokles, a ki

valószínleg Demosthenes idejében élt. Tragikusnak nevezik, de

külömben nem tudnak róla semmit.

6. Isokrates iskolája. A rhetorika s az evvel járó sophistika

Euripides óta nagy befolyással volt a tragédiára. A dráma mind-

inkább leszállt arról a magaslatról, a melyre Aeschylos és Sopho-

kles emelték s a mindennapi élet viszonyaihoz alkalmazkodott. De

ép ez idben a rhetorok oly nagy befolyást gyakoroltak az egész

attikai mveltség menetére, a nép a nyilvános életben annyira

hozzászokott a szép beszédekhez, hogy a tragédia is mindinkább

közeledett a rhetorika felé. A párbeszédek, a monologusok az

agorán vagy a rhetorok iskolájában tartott beszédekhez hasonlítot-

tak ; ugyanazok a mesterfogások, ugyanazon finomságok és kelle-

mek jellemezték. Már Isokrates eltt is azt találjuk, hogy néhány

szónok a tragikus pálmát is el akarta nyerni ; így Kritias és Kleo-

phon, a kikrl késbb szólunk. Az öregebb Astydamasnál is emlí-

tettük Isokrates befolyását. Ha azonban egy isokratesi iskoláról

szólunk, úgy nem kell hinnünk, hogy oda jártak a tragédia-írást

megtanulni s az egyes szabályokat a mester kezelése alatt azonnal

alkalmazni, mint Kayser hiszi (106. 1.), hanem csak azt, hogy e

költök, kiknek mint tragikusoknak szép hírök volt, azeltt Isokrates

tanítványai voltak a rhetorikában, hogy késbb a tragédiaírásra

adták magukat, s müveiken a rhetorika befolyása meglátszott.

Ilyen volt Aphareus és Theodektes ; Aristoteles egyedül ez utóbbit

idézi. Ez iskolából került ki Asklepiades is, a Tragodoumena szer-

zje, a kivel azonban itt nem foglalkozunk.

Aphareus, Plató kortársa, Hippias sophista és Plathane leg-

ifjabb fia volt. Isokrates öreg korában a sophista halála után

Plathanét nül vette, s így a költ az mostoha, s nem fogadott

fia volt, mint némely jegyzék mondja. A nagy Dionysiákon hat-

szor, a Lenaeákon kétszer lépett fel ; ez 32 darabot tenne, de a

szám a jegyzékekben 35 és 37 közt változik, a miért Bode, a ki
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35-öt vesz fel, azt mondja, hogy 8-szor tetralogiákat és egyszer

egy trilógiát adott, a mi azonban nem valószín. Huszonnyolcz

évig mködött mint költ s ez idközben kétszer gyzött. Darab-

jaiból sem czím, sem töredék nem maradt ránk.

Többet tudunk Theodektes-M. Aristandros fia volt, s Pha-

selisben 380 körül született. Kitn mint rhetor és tragikus. Taní-

tói voltak Plató, Isokrates és Aristoteles. A stagirita igen nagyra

becsülte és tanítványa, N. Sándor is bámulta Theodektest. Ezt

bizonyítja, hogy midn Phaselisben volt, a költ szobrát, melyet

szülvárosa halála után neki emelt, megkoszorúzta. Mint Plató

tanítványa megírta Sokrates védelmét is, és egy Nójjloí cz. beszé-

det, mely két m az ókorban nagyon híres volt. Szónoklattana,

ts/vTj pYjtopixiQ, Antiphanes-tl, a ki idsebb kortársa volt, egész

Tzetzesig els iskolakönyvül szolgált. Cicero, valószínleg Aristo-

teles gyakori említései folytán ,politus scriptor et artifex* - nek

nevezi (Orator 51). Artemisia királyn, férje, Mausolos, halálakor

a dicsbeszédek tartására t, Theopompost, Isokratest, a nagy Iso-

krates tanítványát, Naukratest hívta meg. A szónoki versenyben

Theopompos gyzött ugyan, de Theodektes a Mausolos cz. törté-

neti drámával nyerte el a pálmát. Errl még késbb. Roppant

emlékez tehetsége volt, úgy hogy bármennyi verset egyszeri hall-

gatás után hiba nélkül elmondott. Theopompos a gazdag rhetor

avval dicsekszik, hogy , Isokrates, Theodektes és Naukrates korá-

nak rhetori mvészetében az els helyet foglalják el, csakhogy

es Naukrates függetlenek, míg Theodektes és Isokrates pénzért

tanítanak és írnak beszédeket. Theodektes kitn szépség ifjú

volt, 8 Aristoteles nem kevésbbé bámulta ezért is, úgy mint Sokra-

tes Alkibiadest. Theodektes fia szintén rhetor* és termékeny író

volt, s felolvasója és szolgája Sibyrtios, mint els az nemében,

rhetorikát írt és tanított.

Theodektes már korán kezdett tragédiákat írni, s valószín-

leg e mellett rhetori pályáját is folytatta. Ötvenkét darabot írt,

mert sírverse mondja, hogy tizenháromszor lépett fel a szent ünne-

peken ; mindig tetralogiát véve, a szám helyes ; nyolczszor gyzött.

41 éves korában halt meg. Az athéniek az eleusisi úton fényes

emléket emeltek neki, melyrl még Pausanias megemlékszik.

(Szónoki mködésérl 1. Blass, Attische Beredsamkeit II. 410.) —
Tragédiáiból tizenegy czím ismeretes, melyek közt hetet Aristote-

les említ, ezek: Ajas, Philoktetes, Helene, Orestes, Oedipus,
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Alkmseon, Tydeus, Lynkeus, Thye6tes, Bellerophontes és a tör-

téneti dráma Mausolos. Két czím sejthet, ú. m. Memnon és

Theseus,

Ajas Lobeck szerint az úgynevezett ,caussidicus Ajas' volt,

a ki Achilles fegyverei miatt Odysseussal szóharczra kél. Mennyire

szerette az ekkori tragédia a vitatkozást, a melyben a rhetorok

iskolájában képzett tragikusok egész müvószetöket mutathatták,

azt a tárgyak választása eléggé mutatja. De egy töredék e darab-

ból inkább arra enged következtetni, hogy a sophoklesi Ajas

mythusa volt eladva, avval a külömbséggel, hogy Theodektes a

darab elején Odysseuat és Ajast beszélteti, nem úgy mint Sopho-

kles, a kinél Pallas lép fel. Az újítás merész, mert fel kell vennünk,

hogy Ajas rültségében Odysseust nem ismeri, Odysseus részérl

pedig, a ki Sophoklesnél fél Ajas közelébe lépni, oly bátorságot,

a mint a mythus nem tulajdonít neki. A rhetori elem és vitat-

kozás ez esetben Ajas hullája felett tört ki, a hol a két ellenfél

felhozhatta okait, el kell-e temetni Ajast, vagy sem.

Philoktetes-t Aristoteles ugyanazon helyen idézi, mint Karki-

nos Alope-jét ; Philoktetes is roppant nagy szenvedésében az utolsó

segélyt kereste, t. i. hogy kezét vágják le, mint Kerkyon a halált

kéri. Sophoklesnél és a rendes mythusban a kigyó Philoktetes

lábát marta meg; Theodektesnél a kezét, a mely borzasztó fájdal-

makat okoz neki, s azért kéri a görögöket, hogy vágják le. Theo-

dektes a könyörületet is még fokozta, mert Philoktetes Lemnos

szigetén csak abból élhet, a mit íjával agyon l, ha pedig kezén

annyit szenved, akkor e szomorú vadászat még borzasztóbbá

válik.

Heléna egy töredékébl azt következtethetjük, hogy Sopho-

kles 'EXévTj; ápitaxy] ez. darabjához hasonlított. Midn ugyanis a

görögök Tróját elfoglalták, Helénára is ugyanaz a sors várt, mint

a többi trójai fogolyra. Polygnotos festményében Heléna szép-

sége által gyzi le honfitársait, a tragédiában bizonyára védte

ügyét, még pedig oly rhetori ügyességgel, hogy szabadságát vissza-

nyerte. Theodektes tehát egy drámai e*pca>|iiov
f

EXsvir);-t írt, a mely-

ben valószínleg Paris tettének jogosultságát sok érvvel bebizonyi-

totta. — Orestes az anyagyilkosságot állította el ; ismét oly tárgy,

a melyben a költ szónoki tehetségeit mutathatta : Orestes védel-

mezi magát s tettét jogosnak mondja. Az aristotelesi idézet e

védelembl van véve. Oedipus-ból csak egy rejtvényt ismerünk,
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a melyben az éj és nap két testvérhez van hasonlítva, melyek közt

egyik a másikat szüli, s egyik a másikat megöli. Az ismeretes

Schilleri rejtvény : Zwei Eimer sieht man ab und auf
|
In einem

Brunnen steigen stb. körülbelül ugyanezt a gondolatot fejezi ki.

Alkmaeon a Sophoklesi darab mythusát tárgyalta, de kiváló sze-

repe volt benne Alphesiboeának, a ki a nök hatalmát nagy beszéd-

ben dicsítette. Tydeusxól csak azt tudjuk, hogy a felismerés syllo-

gismus folytán az Aristotelestl felsorolt esetek negyedike szerint

történt. — Lynkeusb&n a költ a mythust megváltoztatta. A ren-

des monda szerint Hypermnestra nem ölte meg férjét Lynkeust,

hanem elrejtette. Danaos e viszonyról nem tudott semmit, de mi-

dn a kis Abbast, e viszony gyümölcsét felfedezte, leányát halálra

ítélte. Lynkeus ekkor nejének segítségére jött egy hadsereggel

;

de t is elfogták. Emberei végtére gyztek s megszabadították;

erre Danaost ítélték halálra. A Theodektes darabja az aristotelesi

felemlítés után K. 0. Müller (Graecorum de Lynceis fabuláé p. 11.)

szerint így folyt le. Lynkeus az országban maradt, mert nejét,

Hypermnestrát Argos népe felmentette. Danaos a gyermek Abbas

miatt börtönbe veti, de az argosiak, a kik már rég gylölték

Danaost, Lynkeust felmentik és a királyt ítélik halálra. A gyér

meknek az a szerepe volt, hogy az Ítéletet atyjának, a ki a börtön-

ben volt, megvigye, a miért ez Argos pajzsával ajándékozta meg
fiát, a mely pajzst a késbbi idkben a gyztesek az ünnepeken

körülhordoztak. Evvel összhangzásban áll Hyginus kivonata is. —
Azonnal felismerjük a szerkezet hasonlóságát az euripidesi Antigo-

nevel, a mely darabot Theodektes bizonyára mintául vett. A gyer-

mek-szerep behozatala is Euripidesre vall, a kinél gyakran a

könyörület felindítása végett gyermekek lépnek fel. De a csomót

nem szabad gyermekeknek feloldaniuk, mert evvel a költ mindig

azt mutatja, hogy személyei nem elegendk s nincs bennök az a

jellemersség, a mely a bonyolulatnak véget vessen. — Thyestes-

bi egy töredék maradt, a mely nem igazít útba ; ugyancsak egy

BeUerophontesböl, a hol a.hs Stheneboea árulásáról és férjének

Proetosnak ítéletérl szól. A tárgy tehát új volt. A töredék feltn
hasonlóságot mutat Euripides «Phoeniczai nk» ez. darabjának

kezdetével. — Egy töredék Strabonál, a mely az sethiopsok kon-

dor hajáról szól, arra enged következtetni, hogy az Aethiopisból

volt véve és vagy egy Memnon vagy Achillcus ez. tragédiához

tartozott. Egy töredékben Athenaeosnál egy írni és olvasni nem
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tudó ember a ,Theseus' szó betinek alakját írja le. Egy hasonló

töredéket találunk Agathonnál is; mindkett ebben Euripidest

utánozza. Kailias ABC tragédiájának befolyása látszik meg e játé-

kokon. A theodektesi töredék valószínleg egy Theseus ez. darab-

ból való, a mely az euripidesi hasonezímti darab alapján készült.

E czímek azt mutatják, hogy a költ leginkább oly tárgya-

kat dolgozott fel, a hol a roppant nagy szenvedély és bn játszsza

a fszerepet, a hol tehát a rhetorikai elem legjobban feltnhet.

Heves dialógusok, finom rhetorikai monologusok fordulhattak el
e darabokban s tetszhettek az akkori athénieknek, a kik meg is

jutalmazták érte a költt. Euripides volt a mintakép, ezt már lát-

tuk. A sok sententia, melyet Stobaeos Theodektesbl idéz, szintén

e mellett bizonyít; Bellerophontes töprengései, arhetori és bölcsé-

szeti iskolák e kedvelt thémája, nála is elfordult. Mondásai vel-

sek, nyelvezete ment minden fitogtatástól. Az istenekkel kell

kezdeni, úgymond ; ha késn is büntetnek, de végre mégis utolérik

a gonoszt. Más töredékek a szerencse állhatatlanságáról, az embe-

rek alávalóságáról, a bajról, melyet a nk okoznak, szólnak. Híre-

sek voltak még talányai, a melyekkel ekkoriban a társalgást,

különösen lakomák alkalmával, felvidították. A CTjtfjjJLata xo/áxsia

és a |xvirj|ióveta nagy mestere volt ; ezek a közép komédiában is nagy

szerepet játszanak.

Még egy kérdés van hátra. Mily darab volt az említett

Mausolos ? A régiek csak annyit mondanak, hogy Mausolos halála

után Artemisia királyné meghívta Theodektest és még három szó-

nokot a férje tiszteletére adott játékokra; hogy a szónoki díjat

nem nyerte el, hanem Mausolossal gyzött. A görög források

Gellius adataival e pontban nem egyeznek, s azért a kérdés sokáig

vita tárgya volt Annyi tény, hogy Theodektes nem versenyez-

hetett egy tragédiával, míg a többi halotti dicsbeszédet mondott

Welcker azt hiszi, hogy a dicsbeszédben nem gyzött s hogy a

tárgyat egy tragédiában dolgozta fel (oly gyorsan ?), a mely annál

inkább tetszett ; hogy a tragédiát bizonyára nem adták Athénben,

minthogy a hatalmas káriai király a szövetségesek háborújában

a chiosiakat Athén ellen segítette, hogy vagy a halikarnassosi

színházban adták, vagy csak felolvasásra volt szánva, de hogy

tárgya a király tettei volt. Müller irodalomtörténetében azt hiszi,

hogy Theodektes Karia mythusai közt választott egyet, a mely-

ben e^y mondai Mausolos szerepelt, s ezt dolgozta fel, úgy mint
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Euripides Archelaos-ában tette, a melyet szintén a macedoni ki-

rály dicsítésére írt. Bode azt hiszi, hogy Theodektes egy drámá-

val versenyzett, míg a többiek beszédekkel, és Zonaras egy ma-

gyarázatára : TpoqípSta, 7uotY)jia £7rtTá?ptov hivatkozik, a mely csakis

ez alkalomból volna merítve. Szintúgy Bernhardy, a ki szerint a

darab lokális jelleg és sok jelmezzel ékesítve volt. Kayser és

Maerker kétféle versenyt vesznek fel ; a nagy ünnepélyeken nem-

csak szónokok dicsítették a királyt, hanem tragédiákat is adtak

;

a szónokok közt Theopompos, a tragikusok közt Theodektes gy-
zött; de ez többet mond mint a források említenek. Ribbeck

szerint (Éhein. Mus. 30. 146.) a költ nem valóságos drámát, ha-

nem egy drámai alakba öltöztetett dicsbeszédet írt, tehát egyetért

Bdével. Valamint a többi szónok a versenyben a meghalt királyt

dicsitette, úgy Theodektes maga elszavalta költeményét, a mely

kitnsége miatt, s mivel nem hasonlított a többihez, egy külön

díjat nyert. Akármint legyen a dolog, annyi tény, hogy Theodektes

egy Mausolos ez. darabot írt s nézetem szerint nem maga sza-

valta el, hanem a fényes versenyen eladták. A jutalom kérdése,

melyet a két ókori corapilator annyira összezavart, nem esik

latba. A fdolog a történeti dráma, a mely az attikai tragédiában

oly ritka, hogy némelyek tagadják. A dráma eredete ugyanis azt

követelte, hogy a fellép személyek messze idkbe, ránk nézve

mythikus, de a görög hit szerint skori idkbe essenek. Az egy-

korú történet tehát mintegy ki volt zárva. Phrynichos Miletos

ostroma és Aeschylos Perzsái e tekintetben kivételek. A perzsa

háborúk, a nagy történeti trilógia utolsó darabja, bátran csatla-

kozhatott az Argonauták hadmenetéhez és llium ostromához,

mert mind a három azt a nagy ethikus ideát állította el, hogy

a müveit Görögország a barbár keletet leverte. De a Perzsákban

egy görög hs sincs felemlítve, a szín Perzsiában játszik s a mit

a darab az idben veszt, azt térben megnyeri, mint Eacine is

mondotta, midn Bajazet-jét írta. Késbb midn a mythikus for-

rások kiapadtak, megkísérelték ugyan a történetet dramatizálni,

de a darab mindig idegen országokban játszott, s a költk nem
voltak athéniek. Majd találkozunk Moschion Themistoklesével, a

ki már Phrynichos és Aeschylos darabjában is a fszemély, da-

czára annak, hogy nincs megnevezve. — Müller nézetét Theodek-

tes darabjáról már említettük ; a mythikus korba helyezi ; Ribbeck

történeti drámának ismeri el, a mely tán a Mausolos uralmáig
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különálló hat kariai város egyesítését egy nagy fvárossá — HaJi-

karnassos — állította el, s minthogy e város voltMausolos tettei-

nek színhelye, a király emléke ez által dicsítve volt. De ez alig

képezhette egy theodektesi tragédia tárgyát. A mit e költrl tu-

dunk, egy ily egyszer thémával ellenkezik. Azért sokkal való-

színbb Egger nézete (Journal des Savants 1881. 504.), a melyet

ez egy újonnan felfedezett felirat ismertetésekor közzétett. Mauso-

los uralmának idejébl (377—353) jelenleg négy feliratunk van,

melyek közt három a Louvre-ban s egy az Ecole d'Athénes-ben

van. Ezek közt hármat már Böckh közölt (C. I. G. II. 2691 c, d, e),

az említett negyedik a ,Bulletin de Correspondance archóologique

d'Athénes'-ben (1881. 491 1.) jelent meg. Mind a négy a Mausolos

élete ellen sztt összeesküvésekrl, a tettesekrl, azok büntetésé-

rl és a király csodálatos megmenekvésérl szól. Egger tehát azt

véli, hogy egy ily összeesküvés felfedezése volt a darab tárgya

;

egy felirat azt mondja, hogy az összeesküdtek Zeus templomában

jöttek össze. Tehát elég tárgy egy megható tragédiára, s tudjuk,

hogy összeesküvés vagy titokban sztt csel nagyon gyakran fordul

el a görög tragédiákban. — Theodektesen kívül e korszak tragi-

kusai közt még csak Moschion írt egy történeti darabot : Themis-

toklest ; ezeken kívül még Lykopbron és Philiskos dolgoztak fel

ily tárgyakat, de ezek mködése az alexandriai korszakba esik.

(Folytatjuk.!

Dr. Kont Ignácz.

100. A Salamisban elhalt Korinthosbeliekre.

Óh idegen ! Falait laktuk habmosta Korinthnak,
Most Ajás szigetén, szép Salamisba' lakunk :

Méd sereget s perzsát meggyztünk könny szerével,

Meg phoiníki hajót — s vódtük az isteni hont.

101. A salamisi gyzkre.

Itt fekszünk. A hazát, mely az örvény szélein állott,

Vérrel megmentók szolgai átok alól.

Sok szomorúságot küldénk mi a perzsa szivekre

!

Gyászolják csak a bús tengeri ütközetet

!

Holttetemünk Salamisba' vagyon, míg a hon ni KorinthoR
Ezt a halotti követ hála jeléül adá. ' F. E.

Digitized by VjOOQIC



A TÁJSZÚ MIVOLTA. 1 85

A TÁJSZÓ MIVOLTA.

II.

(Vége.)

Különös, hogy gróf Teleki József — a ki valóban becses

nyelvtudományi dolgozataiban sok nyelvtani kérdés megfejtésére,

a nyelvmívelós módszerének józan és máig is figyelemre méltó

megállapítására nézve könnyen, világosan tette papirosra gondo-

latait — az elavult szót és a tájszót illet értelmezésében csak-

nem érthetetlen. Mi okon nevezi Teleki az elavult szót is vidéki-

nek? Talán mert az elavult szó külön határba sorolható, mert

messze van az irodalmi szótól? Ha azok az elavult szavak, «mely-

lyek az egész nemzettel közösek voltak s késbb vesztek ki egyes

vidékekrl •, akkor valójában nincsenek elavult szavak, mert az

egyes vidékeken még meglev szavak nem lehetnek elavultak.

S hogy még homályosabb legyen a dolog, azt is mondja Teleki,

hogy az elavult szókhoz valók «a régi írásokban elfordultak és

azok is, melyeknek eredetét meg nem fejthetjük, és így vagy ere-

deti gyökerek vagy pedig eredeti gyökerekbl származottak)).

A nyelvemlékekben elforduló minden szó elavult szó tehát, és

olyan minden szó, ha nem fejthetjük meg ? A régi írásokban több

szó van olyan, melyet ma is használunk ; az olyan szó pedig,

melyet ha mindjárt a Halotti Beszéd használ is, de a mai nyelv-

ben él, ennek él szava nem lehet elavult. Az ilyen szónak csakis

a régi írásokban lev kiejtése lehet elavult. Es igaz, hogy sok szó

eredetét — és pedig nagyon sokét — máig sem tudjuk megfej-

teni. De megint csak azért, mert a szó eredete titok elttünk, ha

szerves része, tagja a mai nyelvnek, nem lehet elavult. Teleki

egy categóriába helyezi az elavult szót a tájszóval — vidékinek

nevezve mind a kettt. És csakugyan, amarról se mond többet,

mint errl. Mert mindegyiknek f tulajdonságául azt jegyzi meg,

hogy csak «egyes vidók» használja ket — az elavult szók t. i.

•késbb vesztek ki egyes vidékekrl (egyes vidékekrl tehát nem
vesztek ki!); a tájszók pedig «csak egy-egy vidék szüleményei*.

De ki tudná azt ma is megmondani, hogy melyik « vidéki

»

szó volt közös valaha? És meg lehet ezt tudni is valaha? Soha.

Ritka az olyan példa is, hogy ez meg ez a szó ennek meg ennek a

Philologiai Közlöny. VIII. 2. 13
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vidéknek a szüleménye. Egy néhány szóra — mert hiteles szüle-

tési bizonyítványa van — tudjuk, pl. hogy a székely-földön szü-

letett, de sokra megint — ha azt tartja is a köz tudat, hogy pl.

székely szülött — nem fogadhatjuk el ilyennek, mert nincs meg
születési bizonyítványa, a miért fél, hogy Dunántúl vagy az

Alföldön is születhetett..

Kérdjük még, hogy ha pl. olyan szóra is találunk, melyet

nem csak egy vidék, de valamennyi ismer, mely tehát máig is

közös az « egész nemzettel*, mely nem veszett ki egy f vidékrl* sem
— az ilyen szó micsoda szó ? Teleki nem ad neki nevet. Pedig az

ilyen szó is lehet « vidéki » szó; kérdjük még, hogy ha egy szó

egy vidék szüleménye — és csakugyan minden szó csak egy vidé-

ken születhetik — de « közös az egész nemzettel*, micsoda szó az

ilyen szó ? Teleki ennek se ad nevet. Pedig az ilyen szó is lehet

« vidéki* szó: azaz tájszó. Egy szónak nem az szerzi meg a «táj»-

nevezetet, hogy csak egy-egy vidék ismeri, lehet egy szó akkor is

tájszó, ha valamennyi vidék: azaz valamennyi nyelvjárás hasz-

nálja.

Teleki két értelmezését ezekért nem fogadhatjuk el; nem
illenek azok se az elavult szókra, se a tájszókra.

De nem használhatjuk a Magyar tájszótárnak se Élbeszé-

dében Döbrentei, se Utóiratában Toldy táj szó-értelmezését sem.

Toldy szerint — a mint olvastuk — több categóriáju szók

tartoznak a tájszók közé. Nem csak olyan szók, « melyek kirekesz-

tleg bizonyos nagyobb kisebb vidékein a hazának divatosak*, ha-

nem « országos szavak is, a mennyiben azok egyes tájakon, a

közdivattól eltér, hol szélesb, hol szkebb, st egészen új érte-

lemben is használtatnak* — a mint mondja a Magyar tájszótár,

az ilyen rend szavak említett ((értelmekben* tájszavak, más, ren-

des, azaz közdivatú, irodalmi nyelvben való értelmükben tehát

nem azok, hanem országos szók, azaz irodalmi szók.

Bánk nézve baj mindenesetre, hogy nem azt mondja Toldy,

hogy a tájszók csak tkirekesztleg bizonyos nagyobb kisebb vidé-

kein a hazának divatosak*. Fogalmazásából nem következtethet-

jük egyenesen, hogy a valódi tájszókon a fentebbi tulajdonságú

szavakat értette. De mert utána akár a Magyar Nyelv szótára, akár

Horváth Zsigmond csaknem ugy értelmezik a tájszó mivoltát,

mint : szabad állítanunk, hogy felfogása szerint csakugyan azok

a tájszók, melyeket kirekesztleg egy vagy több nyelvjárás használ.
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Toldy azt sem engedi tehát meg, hogy a tájszót valamennyi nyelv-

járás használja, ép úgy megsznik a tájszó tájszó lenni — az

felfogása szerint, ha az irodalmi nyelvben egyszer is használva

van. Hogy Toldy így gondolkozott, azzal is ersíthetjük, hogy

a maga tájszó - értelmezését 1838-ban írta, tehát azután, mikor

Döbrenteinek ide vonatkozó felfogását már ismerte. Mi csuda

abban, ha is úgy vélekedett a tájszó mivoltáról, mintDöbrentei a

hogy nyilatkozott arról els idetartozó, tle ered adatunkban;

melyben azt gondolja, hogy a közös használatú szó nem lehet táj-

bzó, de még olyan szót sem illethetünk ilyen névvel, mely « másutt

is és több helyen megvan »; azaz csak az olyan szó lehet tájszó,

melyet csak egy vidék használ. De tehetjük a dolgot még bonyo-

lultabbá is, és ezt kötelességünk tenni — bármilyen egyszernek

tartjuk is feladatunk megfejtését — nehogy [látszatát is kikerüljük,

mintha nem igyekeznénk minden oldalról megforgatni a czélunkra

talán felhasználható adatot. Döbrentei azt is gondolta, hogy le •

het tájszó közös használatú is, a több helyen elfordult is, de az

ilyen szó már nem •csak» tájszó, hanem még más valamilyen szó

is. De hogy milyen, azt nem mondja.

Baj, hogy az « országosan ismeretes szavak különös összeté-

teleit*, apuszta formabeli változatait valamelly országos szónak »,

«a tájszokású grammatikai formákat*, az «idegen eredet szava-

kat, ha eredeti s közdivatú értelmökil itt vagy ott eltávoznak*

— tájszavaknak gondolta-e Toldy — nem mondja meg. De azért

feltehetjük, hogy ilyenekül tartotta. Az országosan ismert szavak

különös összetételeit nem is mondhatjuk, csakis tájszóknak, nem
lehetnek mások az idegen eredet szavak sem, ha köz divatú értel-

müktl itt vagy ott eltávoznak. Hogy pedig az országos szavak

formabeli változatait, a tájszokású grammatikai formákat szintén

tájszavaknak gondolta Toldy, nem találunk benne különösséget,

mert a M. Ny. szótára is tájszavaknak állítja a «hatómas»-t, meg
a fmagávó»-t.

Ezekben foglaltam össze Toldy és Döbrenteinek elbbi —
felfogását a tájszó mivoltára nézve. És helytelen akár Toldy, akár

Döbrentei felfogása.

Toldynak már azt az eljárását sem helyeselhetjük, hogy

úgy szétmállasztja a tájszó mivoltára vonatkozó magyarázását.

A tájszóhoz kötit fogalmat világosan, egyszeren kell értelmez-

nünk. Erre ki kell keresnünk egy olyan vonást, melybe az esetle-

13*
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ges apró vonások inind bele férjenek; a tájszó mivoltát ne több

rend, ersebb vagy gyengébb vonások határozzák meg, banem

keressünk szembe vele egy biztos kiinduló pontot, melyen meg-

állva és a melybl kiindulva kirívón tnjék ki a tájszó mivolta.

Hogy egy szó nem csak úgy «csak» tájszó, ha egy vidék

használja, nem is szükség bizonyítani. Az imolya pl., mert a göcse-

jiek is, meg a székelyek is használják nemcsak «csak» tájszó,

hanem csakis tájszó. Hogy egy szó, ha mindjárt valamennyi nyelv-

járás használja is, nem «csak» tájszó — a mint Döbrentei állítja

— hanem csakis tájszó, megint nem szükség ersítgetnünk.

Hogy Toldy egyen rangú tájszóknak jelenti ki az országos

szavakat két ellenkez esetben, t. i. ha azok a közdivattól eltér,

vagy egészen új értelemben használtatnak — bizonyítja, hogy

nem volt tisztában a dologgal. Ezt bizonyítja az is, hogy az ide-

gen eredet tájias jelentés szavakat külön sorolta.

Toldy nem mondja meg, hogy mit értett az eltér értelme-

ken. Mert felhozott példái: kar, megye, nád, nádra, özvegyke,

patkány nem eltér, hanem új értelmekkel használatosak a nyelv-

járásokban. Ha pl. a czifrát tarka, szegényt gyáva, szelídet nemes

értelmekben hozta volna fel, ezek már eltér értelm szók lettek

volna. Nagy különbség az, hogy egy bizonyos szón részletes vagy

teljes a jelentés-változás. Mert utóbbi esetben mindjárt ott a nagy

bökken, hogy a teljes jelentésváltozást mutató szó egye a szo-

kott jelentést mutatóval. Pl. a nád forrasztott vas értelmében

egy eredet szó-e a náddal ? — Nem állíthatjuk. Itt tehát nem új

értelemmel, hanem egészen külön szóval van dolgunk. És ez a

példa ugrasztja elénk annak a kérdésnek a megfejtését, hogy pl.

a patkányt vakondak értelmében nevezhetjük- e jogosan tájszónak;

hogy példáim: czifra, szegény, szelíd felhozott értelmükben táj-

szók-e. Toldy tájszóknak nevezi ket. Pedig nem lehetnek azok,

mert irodalmi szók. És ha már különböztetni akart Toldi, azt

mondhatta volna, hogy az eltér értelmekben talált szók nem táj-

szók, ilyenek csak az egészen új értelm szók. Mondhatta volna pl.

hogy a reátanulni: reászokni nem tájszó, de mára rács: nagyocska

vessz jelentésében az.

Hogy az idegen eredet tájszókat mi okon sorozza Toldy

külön categoriába, nem érthetjük, mert egy szó eredete nem

lehet dönt különös tájszóbeli minségére.

Végezve ez úttal Döbrenteivel és Toldyval, arra a feltevé-
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sükre, hogy egy szó — a mint Döbrentei mondja lehet, nem «csak»

tájszó is, és a mint Toldy állítja, hogy egy szó lehet « egyszers-

mind » tájszó is, és Toldy abbeli felfogására, hogy az irodalmi szó

tájias kiejtésében tájszó — még dolgozatom hátrábbi részében

is felelek, mikor majd feladatunk tulajdonképpen való megfejtését

tárgyaljuk.

Horváth Zsigmond értelmezése keveset mond. Mert azzal,

hogy «a tájszó holmi dolognak csupán egyes vármegyékben szoká-

sozott, ellenben az ország nagyobb részétl különöz elnevezésé-

ben állana », csak kis részét jelezte a tájszóknak. Es csaknem

ugyanezt mondja Brassai is: « Tájszó az, a melynek köz- vagy

másvidéki nyelven egészen más szó a synonimája». Horváth és

Brassai értelmezése szerint csak a czakor = patkány, boczog =
gólya, látóka = szem, összevet = összetéveszt és hasonló categó-

riájú szók lehetnek tájszavak; konytyorog, kólint már nem azok,

mert ezekkel nem állíthatunk olyan egyenesen szembe szókat,

mint a czakorral a patkányt stb. Horváth nem gondolta meg, hogy

olyan holmi dolog is van, melyet csak egyes vármegyékben ismer-

nek, melynek az ország nagyobb részében nincs neve, mert nem
is ismerik ; Brassai megint arra nem vigyázott, hogy nem minden

tájszónak van synonimája. Hiszen ez teljes lehetetlen is.

A Magyar Nyelv Szótára, a mint már olvastuk, így értelmezi

a tájszókat: «csak bizonyos tájakon divatoznak s a derék nyelvben

szokatlanok, » éö láttuk már azt is, hogy öt fajta tájszót különböz-

tet meg; megtudtuk azt is, hogy a hatómas, magávó is tájszók —
tehát hogy a tájias kiejtés irodalmi szók is tájszók.

Hogy a tájszók bizonyos tájakon divatoznak, és a derék

nyelvben szokatlanok, ha kerülgeti is, de nem üti fejen a szeget.

Mert'divatozhatik egy tájszó valamennyi vidéken is ; és nem lehet

azt sem állítani, hogy minden tájszó szokatlan a derék nyelvben.

Lehet olyan tájszó is, melyet valamennyi vidék ismer, de ismeret-

len a derék nyelvben, megint olyan is lehet, melyet, ha nem ren-

desen is, de az irodalmi nyelv is használ. És ha különbséget akart

tenni a M. Ny. Szótára a tájszók között, ezt az alkalmat kellett

volna megragadnia ; eloszthatta volna a tájszókat két felé, egyik

fele estek volna az irodalmi nyelvben ismeretlenek, a másikba

pedig az itt is használtak, de azért szokatlanok. Ilyetén való fel-

osztását a tájszóknak helyeselnénk, de nem látjuk elfogadhatónak

a M. Ny. Szótárának a tájszókra vonatkozó felosztását, mert egy-
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részt kihagyott abban a tájszókból, másrészt pedig olyan szókat is

tájszóknak oszt be, melyek nem azok. Nem nyilatkozott a M. Ny.

Szótára a tájias jelentés irodalmi szókról sem, melyeket a Ma-

gyar Táj szótár szintén tájszóknak tart. Hogy többet ne említsek, a

M. Ny. Szótára öt fajta tájszavai közzé hova osztanánk be a táj-

ikerszókat, a nép-etyinologiákat, a tájhelyneveket stb? És .mi he-

lyük van a tájszók közt a hatómas-nak, magáv-ntik?

A Magyar tájszótár, a M. Ny. Szótára, Kriza és á Nyelvr

mindannyian vallják, hogy nem esak azok a szók tájszók, melyek

az irodalmi nyelvben ismeretlenek vagy szokatlanok, tehát a me-

lyek csak a nyelvjárásoknak bels szavai, hanem tájszóvá válik

minden szó, mihelyt nyelvjárásbeli kiejtése vagy jelentése elüt

köz nyelvben való kiejtésétl és jelentésétl. A. tájszókra nézve,

mert tekintélyek határozták meg imént mondott mivoltát, ez is az

általános felfogás.

De helyes e ez a felfogás? Részemrl nem helyeslem.

Nyelvünk milyen categoriájú szavait nevezzük tájszóknak?

Hogy erre jól megfelelhessünk, talán kényelmesebb volna idegen

példát keresni, és ilyet valamelyik tekintélytl elkérve, elutasítni

magunktól még látszatát is annak, hogy eredetik akarunk lenni.

De sajnos, hiába keresünk idegen példát, nem találunk részünkre

alkalmasat. Es ennek egyszer oka az, hogy a mi irodalmi nyel-

vünk nem olyan viszonyban van nyelvjárásaival, mint a többi

irodalmi nyelv. Ezért más viszony van a mi táj szóink közt és

irodalmi nyelvünk közt is, mint az idegen irodalmi nyelvek és

tájszóik közt. Mutatja ezt — a nélkül, hogy bizonyítani is kellene

— pl. Heysenek a tájszó mivoltára vonatkozó értelmezése is,

melyet, éppen mert nem illenek a mi tájszóinkra — nem is

fogadhatnánk el. Heyse azt mondja: « Landschaftliche Wörter

(Provincialismen oder Idiotismen) derén Laute und Bildung der

hochdeutschen Spracháhnlichkeit zuwider, und die nur in einer

beschránkten Provinz verstándlich sind».

Brassai nagyon helyesen mondja, hogy: «a mely szó csak

kiejtésben különbözik a másutt szokottól, az tájejtés lehet, de táj-

szónak nem mondhatni ». Ha igen, akkor a rigu (rigó) kajc&int

(kacsint) bozda (bodza) gálád (gálád) jászó (jászol) fekés (fekvés)

bong (gomb) éhes (éhes) hetve (hétf) kacs (kulcs) jász (gyász) dmzka

(deszke) tájszók is, irodalmi szók is. És ha a rigó irodalmi szó, a

rigu pedig tájszó, akkor a mund elavult szó, a mond pedig irodalmi
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szó. Pedig a mund nem elavult szó, csak kiejtése elavult. A rigu

épp úgy nem tájszó, csak kiejtése tájias. Én részemrl, ha bár-

milyen kiejtésbeli változást követ is el valamelyik nyelvjárásunk

egy irodalmi szón — nem nevezném tájszónak nyelvjárási kiejté-

sében. Az általános felfogás szerint pedig az irodalmi szók nagy

részben, tájszók is egyszersmind ; egy-egy irodalmi szó néha % 3, 4,

5

tájszó is egyszersmind. Pl. a kenyér irodalmi szó, de a kényír, k'ó-

nyer már tájszók; igy a kmives irodalmi szó, de a kiímíves, kiími-

hes, kiímés már tájszók. Ha a kiejtésbeli különbség mindjárt táj-

szóvá teszi az irodalmi szót, a kenyérre nézve külön táj szó a

kenyér is, meg a könyér is; a kmívesre nézve külön tájszók a

kümíves, ktimihes, kmés.
Ne az irodalmi nyelv hangtanából induljunk ki a tájszó

mivoltának meghatározása végett.

Egy ugyanazon szó nem lehet elavult is, irodalmi szó is.

Ezt nem tagadhatjuk. Természetes tehát az is, hogy egy ugyan-

azon szó nem lehet irodalmi sfcó is, meg tájszó is. Egyik vagy má-

sik lehet. Ha egy szót az irodalmi nyelv is, meg a nyelvjárások is

egyaránt használnak, csak irodalmi lehet az ilyen szó ; és tájszóvá

csak akkor lehet, ha az irodalmi nyelv már nem rendesen, ritkán

vagy már nem is használja. Épp úgy, ha az irodalmi nyelv már
nem csak használgat, de már állandósít is kebelében valamelyik

nyelvjárásnak egy szavát : ez a szó még akkor is irodalmi szóvá

lesz, ha hazájában mindennapi használatban marad. Itt is a példa

bizonyít. Miféle szó az évad ? Míg csak azt tudtuk róla, hogy a

Debreczeni- és Winkler-codexekben elfordul: elavult szó volt; de

mihelyt István bácsi naptára 1861-diki évfolyamából nyilvánvalóvá

tette Budenz, hogy Komárom megyében máig is él a nép ajkán,

nemcsak, de még mikor az is bebizonyosodott, hogy Félegyházán,

Kis-Kun-Szentmiklóson, Déva-Ványán, Szeged vidékén, Torocz-

kón, Meztúron is ismeri a nép : tájszó lett; — attól kezdve pedig,

mióta az irodalmi nyelv — a Nyelvr ajánlására — az idény he-

lyett széltire használja : irodalmi szó. És ha erre azt mondaná a

köz felfogás, hogy az évad azért hogy az irodalmi nyelv használja,

még is csak tájszó, vagy irodalmi szó is, meg tájszó is : azt monda-

nánk rá, hogy akkor elavult szó is, st folytatnánk a dolgot, és

oda jutnánk ki, hogy ilyen felfogással nagyon kevés irodalmi szó

van, mert visszamennénk arra az idre, mikor még nem volt iro-

dalmi nyelvünk, csak nyelvjárásaink voltak és azt ersítgetnénk,
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hogy valahány szót nyelvjárásainkból vett fel alakuló irodalmi

nyelvünk : máig is mind tájszó ; azok a szavak pedig, melyeket

régi nyelvemlékeinkbl szedünk bele irodalmi nyelvünkbe — fel-

téve t. i. hogy nincsenek meg nyelvjárásainkban — elavult szavak

lesznek százak múlva is. Mert megjegyzem itt, hogy felfogásom

szerint csak az lehet elavult szó, mely se az irodalmi nyelvben, se

a nyelvjárásokban nem ismeretes. Ha egy «régi» szót nem is ismer

az irodalmi nyelv, de él a nép ajkán, ez a szó nem lehet elavult,

az ilyen szó : tájszó az irodalmi nyelvre nézve.

Azt mondhatnák a nyelvjárások, hogy k adták az évadot az

irodalmi nyelvnek és jogot is formálnak hozzá. És ebben igazsá-

guk van a maguk szempontjából. De nem az irodaimi nyelv él a

nyelvjárásokért, de megfordítva. Ha szabad hasonlattal élnem, a

Tisza azonnal megsznik Tisza lenni, mihelyt a Dunába ömlik

;

a paraszt azonnal megsznik paraszt lenni, mihelyt úrrá lesz ; st
még meg is haragudnék érte, ha úr voltában parasztnak monda-

nánk. A nyelvjárások arra rendelvék, hogy gazdagítsák az irodalmi

nyelvet, és ha pl. egy szóval gazdagítják, az a szó azonnal az iro-

dalmi nyelv polgára lesz. Az irodaimi nyelvbe egyszer átjutott

tájszó már azért sem maradhat tájszó, mert más hangrendszerbe

jut; kiejtése többé nem hazája hangtana, hanem az irodalmi

nyelvé szerint változik. De meg, mert az irodalmivá lett tájszó

élete mintegy biztosítva lesz, nagyobb jogokat nyer, már ezért is

megérdemli az irodalmi nyelv, hogy nevezze el a jövevényt.

De meg lehet-e pontosan határozni, hogy egy szó mikor

sznik meg tájszó lenni és mikor válik irodalmivá? Hova tzzük
le a jelzt, melyen túl még tájszó, de innen rajta már irodalmi a

vándor szó ? Azt mondhatjuk, hogy hacsak emlegetve, használ-

gatva van valamelyik nyelvjárás szava az irodalmi nyelvben, ha

csak egy-két költ, iró vagy tudós mutogatják be a müveit nyelvbe

s még nem érte az a szerencse, hogy általánosan használja a mívelt

nyelvet iró közönség: ebben az esetben még csak vendég, tehát

tájszó a vándor szó — és csak akkor válik irodalmivá, ha a köl-

tk, irók vagy tudósok révén megállapodott kiejtésben és jelentés-

ben általánosan használja a mívelt nyelvet író közönség.

Brassai szerint nem válik tájszóvá az irodalmi szó tájias

jelentésében sem. És ez természetes is. A csikar = karmol, az éle-

lem = fzelék, aprit = hadar, szegény — gyáva jelentésekben

nem lehetnek tájszók. Egy ugyanazon szó — újra ismételem —
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nem lehet kétféle szó. Ha lehetne, akkor az egyház irodalmi szó

is, meg elavult szó is. Mert a mai egyház régente templomot jelen-

tett, így a vitéz is, mai jelentésében irodalmi szó, katona jelenté-

sében pedig elavult szó. Pedig ezt senki sem állította eddig. És ha

ezt nem állítjuk, nem állíthatjuk azt sem, hogy a mi pipalás-unk

irodalmi szó, a ló pipalás-& pedig tájszó.

Azt már mondtuk, hogy Brassai tájszó-értelmezésében a táj-

szóknak csak kis része van jelezve. És nem csak ezért, de azért

sem fogadhatjuk el Brassai értelmezését, mert azt tartja, hogy

már akkor is tájszó egy szó, ha «más vidéki nyelven más szó» a

synonymája. Mert a nyelvjárások nem egymásra nézve nyelvjárá-

sok, hanem az irodalmi nyelvre nézve azok. A székely nyelvjárás

nem mondhatja, hogy rá nézve nyelvjárás a tiszavidéki nyelvjárás.

Azt csak az irodalmi nyelv szempontjából mondhatjuk, hogy a

magyar nyelvnek tájnyelvei vannak. Ép így a székely tájszók

nem lehetnek tájszók a tiszavidéki tájszókra nézve. Azt csak az

irodalmi nyelv mondhatja, hogy tájszavai vannak. A csikszéki

iszdnkodik nem tájszó a borsod-megyei iroru/ál-lol szembeállítva,

mindegyik csak az irodalmi nyelvre nézve lehet tájszó.

Kimutattam, hogy se a tájias jelentés, se a tájias kiejtés

irodalmi szókat nem nevezhetjük tájszóknak ; igyekeztem okokkal

megvilágosítni, hogy az ismert tájszó-értelmezések miért nem he-

lyesek. És gyanittattam már, hogy részemrl azzal a felfogással

határozom meg a tájszó mivoltát, mely felfogást Döbrenteinek

második nyilvánításából kimagyaráztam.

Én is azt tartom, hogy az elavult és irodalmi szót, meg a

tájszót szigorúan el kell választanunk egymástól, hogy nem lehet

elavult egy szó az irodalmi nyelvre nézve, ha nyelvjárásban él,

mert az ilyen szó : tájszó ; meghatároztam, hogy a tájszó meddig

tájszó és mettl fogva irodalmi szó. Még csak az van hátra, hogy

a tájias jelentés és kiejtés irodalmi szóknak, melyeket eddig

tájszóknak neveztünk, hogy név nélkül ne maradjanak, nevet

adjunk és azután hogy megállapítsunk, hogy nyelvünk milyen

categoriájú szavait nevezzük tájszóknak.

Brassai « táj ejtés t-nek mondja a tájias kiejtés irodalmi szót.

Erre az analógiára tehát a tájias jelentés irodalmi szót « tájjelen-

tés »-nek kellene hínunk. Bészemrl jobbnak találom, ha a •tájej-

tés 8z»-t, ttájjelentésü szó»-t használjuk. Ezek világosabban,

élesebben jellemzik a tájias kiejtés és tájias jelentés irodalmi
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szók fogalmát. Az « irodalmi »-t bátran elhagyhatjuk a «szó» elöl,

mert tájejtésü és tájjelentésü szavak úgy sem lehetnek másformák,

mint irodalmiak.

A tájszó egyik ismertet jeléül azt mondja a M. Ny. Szótára,

hogy a « derék nyelvben szokatlan.* Én nem csak egyik, hanem
egyedüli ismertet jeléül azt állapítottam meg, hogy milyen

viszonyban van az irodalmi nyelvvel. Hogy a táj szók, «csak bizo-

nyos vidékeken divatoznak » — a mint a M. Ny. Szótára írja —
nem ismertet jele minden tájszónak, csak egy részüknek. De meg
a tájszóra tökéletesen mindegy, hogy « bizonyos » vagy valamennyi

táj használja-e: egyik esetben se lesz különös mivoltává. Azért a

M. Ny. Szótára ilyetén való megkülönböztetése felesleges is. A táj-

szóra a f dolog, hogy ne rendesen használja az irodalmi nyelv.

De azért használgathatja. És ha különbséget akarunk tenni a táj-

szók közt — mint már emiitettem is — azt mondhatjuk, hogy a

tájszók kétfélék: 1. azok, melyeket nem ismer az irodalmi nyelv,

és ebbe a categóriába tartozó tájszók számbeli túlsúlyban vannak

;

ezek a tájszók tehát ismeretlenek az irodalmi nyelvre nézve; 2.

azok, melyeket használgat, szokott velük élni az irodalmi nyelv,

de mint ritkaságokkal, melyek azért szokatlanok ránézve. És a táj-

szóknak ez a megkülönböztetése jellemzése már mivoltuknak is,

ha — és a tájszó mivoltának meghatározására nézve ebben is álla-

podtam meg — ha azt mondjuk, hogy : « Tájszó : a nyelvjárások

vninden olyan szava, mely az irodalmi nyelvben ismeretlen vagy

szokatlan »

.

Természetes azért, hogy « tájszótáriban nincs helyük se táj-

ejtésü, se tájjelentésü szavaknak. Ez utóbbiaknak legalább semmi

esetben. A tájjelentésü szókat ha felvesszük is elvbl « tájszótár »-ba,

azért nem lesznek tájszókká. És ebben az esetben a « tájszótár

»

elnevezés se helyes egészben, de azért megtarthatjuk, mert tar-

talma nagyobb részét mindig tájszók képezik.

Máskép kell tennünk akkor, ha a tájszókról, tájejtésü és

tájjelentésü szavakról, mint a nyelvre és a nyelvtudományra jelen-

ts dolgokról beszélünk. Ilyenkor már helytelen « táj szók » -ról

beszélni. És amint a nyelvjárásokat együttvéve «népnyelvének

szoktuk nevezni, úgy a nyelvjárásokban használt valamennyi szót,

melyeknek az irodalmi nyelvre nézve bármilyen sajátságuk van,

«népszavak» nevezeten említhetjük. Ti'ri Mészáros István.
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SZÓGYJTEMÉNY A GOMA NYELVBL. '

Schuver (Juan-Maria) afrikai utazó, ki különösen a Kék- és a

Fehér-Nilus fels folyása környékein tett és tesz nevezetes kutatásokat,

1 882 decz. 1 1 -ról Khartuinból keltezve egy maga készítette térképet és

több rendbeli magasságméréseket küldvén Stone pasához, a kairói

földrajzi társaság akkori elnökéhez, küldeményéhez egy szógyjteményt

is csatolt, melyet már pusztán különösségénél fogva is érdemesnek tar-

tunk a «Phil. Közl.» olvasóinak bemutatni.

E szógyjteményt Schuver a goma négerek nyelvébl szedte

össze. A goma négerek, mint Schuver mondja, a léga-gallák tartomá-

nyától éjszaknyugatra egy hosszan eluyúló s mély völgyektl szeldelt

hegységben laknak. E gomák törzse nem nagy, de azért független életet

él ; eddig legalább tszomszédjaik, a jóval számosabb és rendezettebb

viszonyok közt él gallák nem voltak képesek ket leigázni. Schuver

azt hiszi, hogy a gomák slakosok, kiket a gallák és a denkák ismételt

támadásai szorítottak be mostani hegyes lakóhelyökre. Különben rokon-

ságban látszanak lenni az úgy nevezett sángallákkal, vagyis azon néger-

törzsekkel, melyek a Kék-Nilus déli oldalán tanyáznak.

Schuver a szógyjteményt franczia átírásban közli. Nem lesz

talán mereven hiú munka, ha mi ezt az átírást ezennel magyar átírá-

súvá változtatjuk, úgy azonban, hogy zárójelben a franczia átírást is

megtartjuk. Nem valószín, hogy a franczia átírás tökéletes, így annak

megmagyarosítása sem lehet h képe az igazi goma szóhangoknak;

ámde e közlésnek úgysem annyira a h hangfestés, mint inkább egy

távoli primitív nyelv néhány adatának egyszer bemutatása a föczélja.

íme a szógyjtemény

:

Egy (ségo) széfio. Tizenhárom (otouauasan) otuaüa-

Kett (zi'é) zié. szán.

Három (touasan) tuaszán. Húsz (yésa sénde) jésza-szénde.

Négy (bésen) bészán. Száz (zis goumboud) zúz-gumbud.

Öt (goumoud) gumud.

Hat (koupaséné) kupaszéné. Ló (gondul) gondul.

Hét (koupazi'é) kupazié. Ökör (érné) érné.

Nyolcz (koupatouasán) kupatuaszán. Tehén (imé-katoua) imé-katua.

Kilencz (koupabésón) kupabészén. Juh (bághé) bághé.

Tíz (kosia) leoszia. Kecske (ni'á) niá.

Tizenegy (otaséné) otaszéné. Kutya (káná) káná.

Tizenkett (ot-zi'e) ot-zie. Elefánt (kou'al) kual.

Digitized by VjOOQIC



1% KTRÁLY PÁL.

Bival (kon 'ás) kuász.

Zsiraff (Coq) kok.

Gazella (ni) wt.

Oroszlán (ticbár) tisár.

Leopárd (páré) páré.

Hiéna (gotiraou) yumu.

Kakas (dóngül) dónyül.

Tyúk (honáhughá) honáhúyhá.

Vaddisznó (ouap) nap.

Strucz (ou-out) unt.

Madár (bité) bité.

Gyöngytyúk (chinghé) smyhé.

Hal (ou-as) uasz.

Majom (tini) tini.

Réz (souángkó; szuányhé.

Vas (pánsé) pánszé.

Erd (zoala) zoála.

Gyapot (douche) dus.

Fehér (azi\zéré) azázéré.

Kék (azazuayé) azaziiajé.

Vörös (azakáche) azakás.

Fekete (azazi) azazi.

Zöld (azázoualé) azázualé.

Bambusz (tanga) tányá.

Elefántcsont (ckikonél) síknél.

Csont (cki) si.

Hamu (pékin) péken.

Hegység (pidil) pidil.

Hegyi patak (zol) zúh

Patak (ikoui) ikui.

Ftí (choucke) sus.

Fa (zoala) zoala.

Es (sou) szu.

Szél (casse) kassz.

Durrak vagy kaffer köles (ckiana)

dana.

Kávé (carne) kani.

Dokány (tómác) Unnák.

Cznkornád (zénzenmoun) zénzán-

mun (= édes durrak).

Kukoricza (zemoun) zemun.

Hús (sonm) szinti.

Tej (basse) bassz.

Méz (táu) tán : galla szó.

Bab (kouacka) kuasa.

Só (fache) fas.

Sör (ckoule) sul.

Kenyérté^zta (pocke) pos.

Fogbagyma (dogouckou) doijusii.

Tojás (zimpe) zemp.

Zézám [Sesamum] (ise) üz.

Eket tök (pourne) purn.

Ház (zol) zol.

Lándsa (ckine) sin.

Paizs (kep) kep.

Íj (ckégé) séyé.

Nyil (picke) pikk.

Apa (báva) báva.

Anya (gouá) guá.

Fiú testvér (ouarengar) uaranyár.

Fiú (bouonza) bnonza.

Leány (douá) duá.

Asszony (kikiata) kiMátá.

Férfi (kikéri) Mkéri.

Nap (kala) kálá.

Hold (ziágou) ziáyu.

Csillag (bizin) bizen.

Isten (oyéré) ojéré.

Tz (ánt) ánt.

Ünnep (coupe) knp.

Szem (inzi) enzi.

Orr (cköse) sösz.

Víz (i) i.

Fül (zé) zé.

Haj (bákou) bákn.

Szakáll (ponzó) ponzó.

Fog (cki) si.

Nyelv (fágkéle) fáyél.

Vér (zám) zám.

Kéz (bité) bit.

Máj (titó) Utó.

Szív (fongaze) fanyáz.

Férfi nemzrész (ziá) ziá.

Tök (doute) dut.
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Nói nemzrész (pit) pit.

Láb (zótit) zöüt.

Szarv (coumbére) kumbér.

Fark (oumhou) uwhu.

Pata (tiri) tiri.

Pipa (ondotimac) udumak.

Disznótök [cucurbita] (ougon) ugu.

Gyapotszövet (oyé) ojé.

Br [nyers br] (sochoé) szómé.

Üvegedény (zélé) zelé.

Bocskor (pac) puk.

Kicsiny (kiábéncó) kidbenk.

Nagy (mounó-kickar) mimé kikkar.

Jó (nögó-nógó) nóyó-nóyó.

Kofz (pétélé-pétélé) pétélé -petéié.

Távol (zouyé-roui) zujé mi.

Közel (kézingbé) kézenghé.

Gyors (taplápghó) taptápghn.

Lassú (raitéghó) mitéghö.

Vizet akarok (nicbáme tob i) ni-

sám tob i.

Enni akarok (chámó chám pöche)

sávié mm pos.

Hozzon tüzet! (ting ánt !) ting ánt!

Gyere ide ! (gbo ybó !) gho jlw !

Távozzál ! (hbó yhó !) 1w jh !

Eddig a szógyjtemény, melynek egyszer és bizonyára nagyon

tökéletlen bemutatásán túl természetesen nem mebetünk. Arra az igen

érdekes jelenségre, melyet különösen a számneveknél a batig, meg a

hattól a tízig, úgy szintén a tizenegytl tovább láthatunk, valamint

a csont és fog elnevezéseinek azonosságára is fölösleges volna külön

figyelmeztetnünk az olvasót.

Közli : Király Pál.

Janus Pannonius sírverse.

Itt nyugszik Janus, ki legels hozta magával

A Helikon szüzeit a Duna partjaira.

Ennyit hagyj vésnünk a gyász emlékre,, kajnnság !

Aljas irigységnek nincs helye síri kövön.

P. T. E.

Paulus Silentiariustól.

Antii. Pal. V, 230.

Doris elvesz a fürtéibl egy aranyszín szálat

S mint hadi foglyának megköti véle kezem
1

.

Én eleinte nagyot nevetek, hogy játszva menekszem

A kedves Doris gyönge bilincseibl.

Ámde mikor nem bírta erm, sóhajtani kezdek,

Mint a ki vasláncczal van lenygözve rabul.

Mostanság is tart engem rabságban e hajszál.

Oh te hatalmas n, oldjad el és szabadíts

P. T. E.
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

Vergleichende Syntax der indogermaniachen Comparation insbesondere

des Comparationscasus der indogermanischen Sprachen und sein Ersatz

von Hemnann Ziemer. Berlin. 1884. 282 lap, 5 márka.

Több izben volt már alkalmunk e lapokban fog]alkodni az új-

grammatikai iránynyal ; a hatodik (1882-iki) évfolyam 634-ik s köv. lap-

jain («Az új-grammatikai irány és a psychologiai momentum* czim
értekezésünkben) adtuk többek között ezen iránynak rövid történetét és

megneveztük a benne mköd kiválóbb tudósokat s azoknak nevezete-

sebb munkáit. Ugyanott fölemlítettük azt is, hogy az ezen körbe tartozó

kutatások a legújabb idkig majdnem kizárólagosan csak morphologiai

(alaktani) kérdésekkel foglalkodtak, hogy alig található egy-két olyan

munka, mely a nyelv mondatbeli jelenségeit veszi szemügyre. Ez utób-

biak közé tartozik Ziemer-nek «Junggrammatische Streifzüge im Gebiete

der Syntax* ozim könyve, melyet föntebb említett értekezésünkben

megbeszéltünk.1

) Jelen soraink élén megnevezett legújabb munkája szin-

tén mondattani kérdéssel foglalkodik.

Kimondhatjuk minden habozás nélkül, hogy szerznk könyve az

újgrammatikai szellemben írt, mondattani kérdéseket tárgyaló munkák
között els helyen áll. Nem ad ugyan szigorúan systematikus egészet,

de a fkérdést, hogy t. i. mi az indogermán comparationalis casus természete,

oly nagy apparátussal (az indogermán nyelveken kívül az agglutináló

nyelveket, köztük a magyart is tekintetbe veszi) és oly behatóan tár-

gyalja, hogy kutatásának eredménye kétségtelennek mondható. A com-

parationalis casus természetének lehetleg beható megvizsgálása szem-

pontjából figyelemmel kiséri ezen casusnak mindennem helyettesítjét

és minden olyan kifejezést, melyben a hasonlítás fogalma rejlik. Innen

van az, hogy könyve az imént említett fczél mellett az «indogermán

comparatio összehasonlító syntaxisává* bvül. Hogy mily széles alapon

épít, azt már a tartalomjegyzék is világosan mutatja. 8
)

*) E könyv a múlt évben második kiadásban jelent meg, melyben
szerz értekezésünkrl következleg nyilatkozik: «Sehr lehrreich und zum
mindesten zum Nachdenken anregend*.

a
) Einleitung. I. Capitel. 1. Das Wesen der Comparation. w

2. Die Grund-

bedeutung der Gradationsforrnen. 3. Die zur náberen Bestimmung der Stei-

gerung dienenden Quantitátsbegriffe. 4. Der Comparationscasus im Altindi-

schen. a) Der Ablativ. b) Der Genitivus Comparationis (?). c) Der Locativ.

d) Der Instrumentális. II. Capitel. 1. Der grieehische Comparationscasus.

2. Der latéinische Comparationscasus. 3. Der germanische Comparations-
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Ezek után áttérünk a könyv gazdag tartalmának rövid ismer-

tetésére.

A legtöbb nyelv azon dolog kifejezésére, mellyel valamit ösz-

szehasonlítunk (az összehasonlítás «obiectumának » kifejezésére, mint

azt Ziemer nevezi ; míg azt a dolgot, melyet valamivel összehason-

lítunk, az összehasonlítás «subiectumának» mondja), többféle esz-

közzel rendelkezik, használhatja t. i. 1. egy vagy több nomennek casusát

(a comparationalis casust), 2. a praepositiót a casussal, 3. a casust

helyettesít poxtpoxitiót, 4. a particulával bevezetett összehasonlító

mondatot (1-sl.). A comparationalis (vagyis az összehasonlítás obiectu-

mát kifejez) casus természetére nézve a tudósok között még eddig

semmiféle megállapodás se jött létre ; némelyek (mint pl. Eeisig, Haase,

st Draeger is) imtrumentalü (eszközt kifejez) casusnak tartják, míg

Delbrück igen helyesen separativus (elválasztási viszonyt [Trennungs-

verháltniss], kiindulási pontot jelz) casusnak veszi
(

u2—5. 11.). Delbrück

nyomán indulva szerz a következ fejezetekben kimutatja : I. hogy az

obiectum legrégibb és eredeti kifejezésének alapját az elválasztás fogalma

képezi (a mi különösen a sanscritból világosan látható), II. hogy a többi

nyelvekben is az elválasztás fogalmán alapszik az illet casus haszná-

casus. 4. Der slavische Coinparationscasus. 5. Der celtische Coinparations-

casus. III. Capitel. A) Der Ersatz (Unischreibung) des Coinparationscasus

unter Beihülfe von Prápositionen. 1. lm Griechischen und Neugriechischen.

2. lm Hebráischen. 3. lm Lateinischen, Sptit- und Mittellateinischen. 4. In

den romanischen Sprachen. 5. In den gernianischen Sprachen. (i. In den

slavischen Sprachen. 7. lm Litauischen, Lettischen. 8. In den celtischen

Sprachen. B) Der Ersatz des Coinparationscasus mittels Postpositionen,

Affixe und verwandter Formen. 1. lm Ungarischen. 2. lm Türkischen. 3. lm
Abchasischen, Armenischen. 4. lm Dajakischen, Grönlandischen, in der Zi-

geunersprache, im Koptischen. C) Der Ersatz des Coinparationscasus unter

Beihülfe von Adverbien und Conjunctionen. I. Unter Beihülfe separativer

Partikein. 1 . Im Altindischen. 2. Im Griechischen (íj). 3. In der lateinischen

. und den romanischen Sprachen. 4. In den germanischen Sprachen. 5. In

den slavischen Sprachen. 6. Im Litauischen, im Celtischen. II. Unter Bei-

hülfe comparativer Partikein. 1. Im Griechischen. 2. Im Lateinischen. 3. In

den romanÍ3chen Sprachen. 4. In den germanischen Sprachen. 5. In den

slavischen Sprachen. 6. Im Litauischen, Lettischen, Altpreussischen. 7. In

den celtischen Sprachen. III. Unter Beihülfe separativ-comparativer Par-

tikein. 1. Im Neugriechischen. 2. Im Lateinischen. 3. In den romanischen

Sprachen. 4. In den slavischen Sprachen. 5. Im Litauischen, Lettischen.

IV. Capitel. A) Uebersicht über die Construction der Comparative. B)
Schlussbetrachtung. Anraerkungen. Sach-, Wort- und Namensregister. Ein-

zelne Abkürzungen. Berichtiguugen und Nachtriigc.
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lata, III. hogy az egyszer casus (praepositiók, postpositiók és hasonlító

particulák által való) helyettesítése a legkülömbfélébb nyelveknél is nagy

mértékben befolyásoltátik ezen elválasztási fölfogás által, vagy legalább

nem tér el attól nagyon még megváltozott fölfogás esetében sem,

IV. hogy mind ez annál bizonyosabbá teszi azt a föltevést, hogy a gö-

rögök és rómaiak is hasonló fölfogásból indultak ki a hasonlítás obiec-

túrnának kifejezésénél. Megjegyzi szerz azt is, hogy nemcsak régibb

nyelvekrl újabbakra, hanem újabbakról régiebbekre is lehet következ-

tetést vonni (6-ik 1.).

Az összehasonlítás léuyege az si fölfogás szerint abban áll, hogy

az összehasonlító tárgy (az obiectum) az összehasonlítottál (a subiec-

tummal) szemben, helyileg elkulönttettnek tekintetik, és a praadicatum az

Ítéletet úgy mondja ki, hogy a subiectumnak adott tulajdonság azon

elkülönítettség, távolság alapján határoztatik meg, melyben a subiectum

azon tárgytól áll, melylyel összehasonlíttatik. A nyelv geniusa egy ki-

induló ponttól kezdve számít, hogy Ítéletét kimondja. Ezen kiinduló

pontnak, a honnan kezdve számítunk, kifejezje az indogermán nyel-

vekben a honnan ? casu.% az ablativus (és annak helyettesíti) (7-ik 1.).

Tehát pl. a madhvo madintaram = dulcius melle, XeuxóTspoc y ióvo; kifeje-

zésekben az összehasonlított dolog « eltér, elüti a méz- «ti • íze által, a

hó-«tól> színe által. E szerint az ablativus (és helyettesíti) az össze-

hasonlításban azon kifejezések analógiája szerint áll, melyekben < vala-

honnan való jövésrl, fölkelésrl, távozásról, menekülésrl, elzésrl,

valamitl való távol tartásról, megfosztásról stb.» van szó (8—9. 11.).

A mondottakból önkényt következik, hogy a «comparativus» elnevezés

nem eléggé szerencsés és pontos, hanem hogy jobb a praelativus, prae-

stantivus vagy akár a separativusiéle elnevezés, mert ha azt mondjuk,

hogy «comparativus», akkor összetévesztjük az okot és okozatot, a

mennyiben az összehasonlítás processusa a «külömbségbl, ellentétbl*

indul ki mint okból és csak úgy jut «az összehasonlítást eredményéhez

mint okozathoz. Világosan mutatják ezt a természeti népek hasonlító

kifejezései (pl. a Baurok [Bolíviában] így beszélnek : ez keveset tud, az

sokat tud, azaz : ez kevesebbet tud mint az) (10-ik 1.), valamint az a

tény, hogy a tagadó szócska a legtöbb indogermán nyelv összehason-

lításaiban elfordul (1 1— 12.11.); és ez különösen az újabbkori nyel-

vekben csak « látszólagos pleonasmust, mely logikailag lehet ugyan

helytelen, de psychologiailag teljesen jogosult (pl. Luthernél : ich will

eben so edel sein als kein Jude) (13—15. 11.). Az összehasonlítás lénye-

gére nézve tehát az mondható ki eredményképen, hogy abban, mint

már a neve is és a görög T/pcpivctv, vúyxpia'.c, mutatja, epén ügy benn van a

• Compositio, synthesis» (összeállítás) mint az %opp*mtio (disiunctio, sepa-

ratio vagy negatio)» fogalma, melyek látszólagos ellentétességük daczára
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a legszorosabb összefüggésben vannak egymással. Az újabb nyelvekben

inkább a oompositió lép eltérbe, a régiekben a separatio vagy negatio.

Hogy azonban a separatio az erösebb fogalom, azt már az is mutatja, hogy

az újabb nyelvek composition alapuló összehasonlító kifejezéseibe is be-

hatolt a negatio (1. Luthernek fentebb idézett mondatát). Az ilyfóle per

associationem idearum keletkezett kifejezések ketts természete azon-

ban a psychologiai momentum alapján igen egyszeren megmagyaráz-

ható (15—16. 11.). A természeti népek hasonlító kifejezése a lehetleg leg-

egyszerbb, a mennyiben t. i. benne positio és negatio álh'ttatik egy-

mással szembe : -fa— b (1. a Baurok fentebb említett kifejezését) ; a

mveltebb népek azomban nem elégedtek meg az összehasonlítás ezen

egyszer, analytikus kifejezésével, hanem az összehasonlítás ketts

természetéhez képest a separatio kifejezésére a casus separativust (abla-

tivust), a comparatio kifejezésére a fokozást alkották meg (10

—

17. 11.).

Hogy miért képezett a nyelv épen csak három fokot, azt megokolni nem
igen lehet (talán a szent hármas szám játssza itt is szerepét ?), de annyi

bizonyosnak látszik, hogy kezdetben mind a három fok csak alapfoknak

(positivusnak) vétetett ktilömböz syntaktikai összeköttetésben hasz-

nálva (17—18. 11.).

Az a kérdés, hogy mi ezen fokalakok alapjelentése, még nincs

eldöntve, annyi azonban valószin, hogy, mivel a térnek és idnek,

szóval a quantitásnak fogalma minden népnél a lehetleg legrégibb, azon

8uffixumok, melyek a közép és fels fokot jelölik, ilyféle fogalmakat

jelöl gyökökbl származhattak (19-ik 1.). De ezen gyökökre nézve a

legkülömbözbb hypothesisek léteznek, melyek közül a Schereré a leg-

figyelemre méltóbb, kinek nézetében sok tudós osztozkodik. Szerinte

t. i. a -ma, -ta felsfoki suffixumdkban a «nagyság* fogalma rejlik, oly

módon, hogy a -ma (tmagnus*) a növekvésnek, kiterjedésnek, nagyság-

nak és hatalomnak, a -ta (• nyújtani*) a kiterjedésnek és nagyságnak

kifejezje ; a középfoki suffixumok közül -tara a tar gyökkel (« valami

fölött, valamin túl elvonulni*), -ra az ar gyökkel (« emelkedni*) és -jans

az / gyökkel (« kiindulni valahonnan*) állanak összefüggésben. Ha -jans

suffíxum alapját csakugyan az i gyök képezi, akkor ez új és igen ers

bizonyíték az ablativus 6eparativ természetére nézve (19—20. 11.). Ezen

suffixumok, melyek eredetileg csak az ellentéteség szemléletébl szár-

mazó térbeli viszonyok kifejezésére szolgáltak, késbb az analógia útján

egyéb, nem térbeli viszonyok kifejezivé lettek, szóval: a fokozási suf-

fixumok eredetileg csak azt jelölik, hogy valamit más valamivel szem-

ben valami térbeli vagy qualitativ, végre egy ettl függ qualitativ

tulajdonság illet meg (21—24).

A fokozási alakok azomban sokszor elvesztették határozott jelen-

tésüket, úgy hogy pl. a comparativusok vagy superlativusok a positi-

Phllologlai Közlöny. VIII. 2. 14?
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vusnak értelmével bírtak (pl. maior = magnus, ^psafiJxcpo;, niahattara

= illustrissimus) ; szükség volt tehát olyan kifejezésekre, melyek a com-

parativusok és superlativusok értelmét megersítsék. Valamint a foko-

zási 8ufíixumok, úgy ezen értelem-ersít szócskák is eredetileg térbeli

és quantitativ viszonyok kifejezésére szolgáltak és azután átvitt érte-

lemben qualitativ és ethikai fogalmak megjelölésére (pl. kqXX<j>, (xaxpfV)

;

rnulto, longe ; molto, tanto ; de beaucoup stb.) (25—28. 11.).

Ennyit kissé bvebben a könyv általános részérl ; a speciális

részre nézve, melyben az indogermán nyelvek és egynehány agglutináló

nyelv comparationalis kifejezései (a comparationalis casusok és azoknak

helyettesíti) tárgyaltatnak részletesen, csak a fbb eredmények jelzé-

sére szorítkozunk.

Az ó-indiai nyelvben a comparatio kifejezésére rendesen a honnan ?

casus, az ablativus szolgál, ritkábban a genitivus comparationis, locatirus

és instrumentális. Mivel a sanskritban az ablativus a genitivussal alak-

jára nézve összeesik (kivéve az a töv neveket, melyeknél a genitivus

raga *ya), és külömben is a genitivus az ablativossal értelmére, functió-

jára nézve is rokon, természetes, hogy az összehasonlításokban használt

genitivus tulajdonképen ablativus ; a külön alakú genitivusnak haszna

lata összehasonlításokban nem fordul el, és ha el fordulna, akkor

mint az ablativus helyettesítje (ablativusi genitivus) az analógia útján

volna magyarázandó. A looativus mint hol ? casus nem igazi casus

comparatívus, csak laza összefüggésben áll a hasonlító melléknévvel és

egészen azonos természet azon postpositióval, mely a finnugor nyelvek

összehasonlításában elfordul (pl. a magyar-wa/, -nél) (37-ik 1.).

Az instrumentálisnak (mely mindenek eltt « együttlétet » fejez ki

mint sociativus vagy comitativus, és csak késbbi fejldésében jelenti az

•eszközt*) mint szintén nem igazi casus comparativusnak hasonlítások-

ban való használata kétféle kifejezésnek egymásra való hatásából

magyarázandó. T. i. régi idben kétféle constructio volt lehetséges : az

* egyikben, hol csak hasonlítás volt kifejezve, instrumentális állott, pl :

«nicht gleich mit dem Fussstaube (instr.) Jemandest; a másikban, hol

magapabb fok volt kifejezve, abl. comp. állott, pl: «geringer von dem
Fussstaube (abl.) Jemandes an gerechnet*; ezen két kifejezésnek egy-

másra való hatásából és egybeolvadásából lett azután : «geringer mit

dem Fussstaube Jemandes (29—45. 11.).

A görögben a genitivus comparationis semmi egyéb, mint az ó-indiai

ablativus helyettesítje és utóda *) (16— 01. 11.); a latin ablativus eompa-

l
) Görög mondattanunkban (Eggenberger) az összehasonlító genitivust

Delbrück szerint mi is régi ablativust helyettesít, separativ természet
eredethatározónak vesszük.
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rationis teljesen azonos az ó-indiai abl. comparationis-szal (64—73. 11.)

;

a germán dativus comparationis a régi ablativus helyettesítje, de nem az

abl. instrumentálisé (mint J. Grimm akarja), hanem az uralkodó indo-

germán fölfogás szerint az abl. separativusé (73—79. 11.); a szláv nyel-

vekben az összehasonlítás casusa épen ugy mint a görögben csak a

genitivusy mely ez utóbbival egészen egy természet (79—89. 11.); a celta

nyelvek összehasonlító casusa a latinnal azonos ablativus, melyet azom-

ban, mivel alakra nézve legtöbbnyire összeesik a dativussal, épen úgy
mint a germán nyelvekben, kevés kivétellel az abl. separativus termé-

szetével bíró dativus helyettesít (89—90. 11.)

Ámbár hogy a román nyelvek az anya (latin) nyelvvel szemben

több olyan eltérést mutatnak, melynek még eddig nem sikerült magya-

rázatot adni (200—208. 11.), és jóllehet nem tagadható, hogy az össze-

hasonlítási eljárásnak fölfogásában idk folytán változás állván be

késbb az összehasonlításnak természete is többszörösen megváltozott

(249-ik 1.) : a comparationalis casusnak az indogermán nyelvekben

pnepositiókkal, adverbiumokkal és coniunctiókkal, az agglutinálókban

postpositiókkal és affixumokkal való helyettesítései mind arról tanús-

kodnak, hogy az összehasonlítás természete általában véve minden

nyelvben els sorban separativ (91—251. 11.).

íme szerz könyvének vázlatos tartalma, mely nemcsak egészé-

ben hanem részleteiben is igen tanulságos. Szerz pl. az abl. mensime-t

is abl. comparativus-nak tartja (67-ik 1.), és az abl. limitationis-t abl.

instrumenti-nek (69-ik 1.); k
igen helyesen kel ki azon eljárás ellen, hogy

a nyelvészek fordítás útján valamely nyelvbe idegen nyelv sajátságait

magyarázzák bele (62 -ik 1.), valamint a kifejezések pongyolasága ellen

(64-ik 1.).

De egynehány kifogásolni valót is vettünk észre szerz könyvében.

Az összehasonlító tárgynak obiectum-ként és az összehasonlítottnak

subiectum-ként való elnevezését (1-s 1.) nemcsak hogy nem sikerült-

nek, de értelemzavarónak is tartjuk, épen úgy mint azt, a mit a szerz

a 64-ik lapon Wölfflin-nél kifogásol. A localisticus casustheoriáról na-

gyon is kicsinylleg nyilatkozik (53-ik 1.); szerzvel szemben csak

Hübschmann-ra akarunk hivatkozni («Zur Casuslehre* czím munká-
jára, különösen annak 93-ik lapjára), ki ámbár hogy nem locaiista, a

localisticus casustheoria fontosságát mégis elismeri. A «plus annum»-féle

kifejezésben az accusativust szerztl eltérleg (67-ik 1.) attractio útján

magyarázom (Egyet. Phil. Közi., VI, 1882, 640-ik l.).JIogy miért áll

a görögben a hasonlítás kifejezésére praapositio «accusativussali (96. 1.),

azt szerz nem magyarázza. A magyar tmint» nem tekinthet separativ

particulának (1. a 131. 1. jegyzetét); a «-nál -nél» nem szolgálhat a hon-

nan ? fogalom kifejezésére (133— 134. 11.); e helyett: «jobb valami mint

14*
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semmi, » mondhatjuk így is: «jobb valami semminél*. A mit a 139-ik

lapon az adverbiumokról és coniunctiókról mond, az nem eléggé világos

elttünk.

Szerz könyvére vonatkozó Ítéletünket abban foglaljuk össze, hogy

az valamint az általa tárgyalt fkérdésre nézve, úgy a szerz nagy

nyelvismereténél fogva részleteiben is igen tanulságos, és hogy az új-

grammatikai szellemben írt munkák legjelesbjei között foglal helyet.

Dr. Pücz Vilmos.

PHIL0L0GIA1 PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.

5. Kondor József, Bolyai Farkas «Pausanias»-a és Katona József «Bánk

Bán » -ja. (Csurgói ev. ref. gymnasium.)

A magyar irodalomtörténetnek eredeti és érdekes alakjai közzé

tartozik Bolyai Farkas, Marosvásárhelynek különköd tanára, ideális

gondolkozású férfia, e nagyhír számtudós és ma napság jó részt elfeledt

költ, a kinek emlékét akarja egy hosszabb tanulmányban megújítani

Kondor József.

Bolyai úgyis, mint ember, úgyis, mint író, valóban méltó a tanul-

mányra, de Kondor aligha jár jó úton, midn a tüzetesebb kutatást

mellzve, Bolyai életét és jellemét mélyebben nem vizsgálva, a korba

bele nem hatolva, könnyen szerezhet irodalomtörténeti adatokkal, az

író mveinek felszínes, leginkább tartalmi ismertetésével, és mi ered-

ményre sem vezet egybehasonlításokkal akarja feladatát megoldani.

Elmondja, hogy e század elején a szinügy Erdélyben sokkal

többre birt vergdni, mint az anyaországban. Döbrentei a maga Erdélyi

MuzeumávaX megnyerte néhány hazafias fúr érdekldését, a kik állandó

játékszín teremtésén fáradoztak és a kik ezer váltó-forintnyi jutalmat

tztek ki oly történelmi tárgyú tragédiára, mellyel a Kolozsvári új szín-

házat meg lehessen nyitni. E pályázaton vett részt Katona a maga
Bánk Bánjával és itt versenyzett Bolyai is három színmvel, Pausanias-

sal, Mahomettel és Kemény Simonnal, melyeket a pályázat eldltét

be sem várva, még más kettvel megtoldva, névtelenül adott ki Szeben-

ben 1817 ben.

Neve elhallgatására nem puszta különködés vezette ; Bolyai ez

idótt már meglett korú, magábavonuló ember volt, a ki nem igen tar-

totta egy itiatheseos prqfessorhoz illnek a költészet könnyed mezején

virágokat szaggatni. Elszavában és könyve végéhez fzött jegyzésében

ugyancsak lelkére köti ismerseinek, el ne árulják kilétét, st a világ
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félrevezetésére, magát is az elfizetk (ezek külömben az erdélyi fren-

dek és értelmiség színe javából telnek ki) sorába iktatja.

Valószín, hogy ha mveit maga többre nézte volna, mégis saját

nevével jelenik meg az irodalomban, de Bolyai költi munkásságát

inkább köteles adónak tekintette, melyen, mint a szerelem adóján, jobb

mentl elbb túlesni, hogy az ember annál hamarább és annál könnyeb-

ben megfelelhessen az élet nehéz kötelességinek.

Bolyai a lerovott adóért hamar elfogadta a költészettl a qnietan-

ciáty nem azért, mert mint Kondor hiszi, kritika és közönség kevés

buzdításban részesíté, hanem mert korán belátta, hogy a kit «a Pegazus

nem rayad, az ne másszék a Pindusra*. (Bolyai szavai.)

Munkái külömben sem a költi ihlet szülöttei ; egy derék hazafi

érzéseit, egy nemes szív humánus elveit, s egy minden magasztosért

hevül lélek ábrándos eszméit akarta e drámákban lerakni és honfitár-

saival közleni. Ez érzések, elvek és eszmék színdarabjaiban a legérdeke-

sebbek és eltte is a legfontosabbak, mert kifejezésökre legtöbb tért és

ert fordít. A cselekvény menetét minduntalan megakasztja áradozás az

emberi nem nagyrahivatottságáról, merengés az ember szenvedéseirl,

erények magasztalása, bnök korholása. E szónoki részek különösen

Mahometjében ölik el a cselekvényt és merítik el a hsöket, a kik a

nagy szavak és eget ostromló kifejezések dagályából sehogy sem tudnak

kivergdni. Tagadhatatlan azonban, hogy sok szép eszme és költi gon-

dolat kavarog e szónoki árban.

Bolyai a XVIII. század filozófusainak szellemét szívta magába
;

innen a h lelkesedés a forradalmi nagy eszmékért, a Bousseau-féle

utópiákért. Világbékérl, oly idrl ábrándozik, a melyben az állami és

társadalmi életnek a szeretet lesz a központja, éppen mint a nap a nap-

rendszernek. Bolyai lelkében Pausanias is a XVIII. század eszméiért

küzd ; a szabadság, egyenlség elve a rabszolga helóták felszabadítására

ösztönzi, a testvériség érzését követve a persa ós görög nép között

dühöng gylölet-tengert az általános szeretet napjával akarja kiszá-

rasztani.

De nem ily rövid ismertetés körébe való Bolyai érzéseinek és esz-

méinek bvebb tárgyalása. Ez csak figyelmeztetés akar lenni a szerz-

nek, hogy mennyivel helyesebben járt volna el, ha e színmvekben

Bolyai gondolatait és eszméit kutatja, és úgy alkotja meg mint írónak

és mint embernek jellemképét, ha Bolyainak Kiefaludyra l
) való hatását

is kimutatja, s nem veszteget annyi tért és idt a Pausanias czím tra-

gédiának száraz kivonatára és Bánk-bán-nnl való egybevetésére.

*) Tudjuk, hogy Kisfaludy Irénejének ós Kemény Simonának eredetét

Mahometben és a Bólyai-féle Kemény Simonban kell keresnünk.
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A szerz közben-közben a drámáról sok általános megjegyzést

tesz, s többnyire féligazságot mond el. Ezeket nem mondhatnám hely-

teleneknek, csak oly naiv módon ne állana el velk a szerz. így

:

A valódi költi prózajobb ugyan költöietlen kötött verselésnél, de az eszthetikai

szempont a mértékes formát ajánlja és pedig kizárólag az ötös és hatodfeles

jambust; mert — Névy László szerint — a jambus emelked menetével a küz-

dés, cselekvés rajzolására legalkalmasabb. Az ötös jambus tompán, a hatod-

feles csengn esvén, kellemes ervel adják vissza a lágysá(jot, stb.

Nagyon óhajtanám, hogy a szerz folytassa Bolyairól szóló tanul-

mányát, de mélyebbre ható kutatással, magvasabb tartalommal.

Kardos Albert.

6. Hunyadi János Kacic András könyvében. Irta Radica György. A zom-

bori állami fgyninasiuni értesítvónye. 1883. 1—14 1.

A nemzeti létünkért vívott harczok kimagasló alakjának, Hunyadi

Jánosnak hstetteit a történelmen kivl megörökítette a költészet is és

költink közül Nagybánkai Mátyástól kezdve Arany Jánosig többen

gazdagították egy-egy levéllel a kereszténység nagy bajnokának babér-

koszorúját. De nemcsak a magyar nemzet adózik neki hálájával, a

déli szláv népek szabadságáért is küzdött s ezért ezen népek is hirdették

dicsségét. A dalos természettel kiválóan megáldott szláv nép számos

dalában magasztalta Hunyadi Jánost, vagy, a mint k nevezték, Szibi-

nyáni (azaz szebeni) Jankót s mköltik egyike-másika is megemléke-

zik gyzelmeirl.

Eadics értekezésében egy ily déli szláv költnek Kacic Andrásnak

Hunyadiról szóló dalait ismerteti. Kacic 1690-ben született Brisztben

Dalmátiában. Mint a Ferencz-rend tagja Budára került s ott végezte

theologiai és philosophiai tanulmányait, majd Boszniában és Herczego-

vinában mködött mint a pápa küldötte, folyton gyjtögetve történeti és

költi hagyományokat. Kacic egyik mvébe («Razgovor ugodni naroda

slovinskogai) 5 dalt sztt be, melyek Hunyadi János életének egy-egy

eseményét tárgyalják. E dalok közül négy Kacic saját szerzeménye, az

ötödiket a nép ajkáról leste el.

Az els (628 sorból álló) dalban azon harczokat énekli meg,

melyeket Hunyadi az 1442- ós 1443. években vívott a törökkel. A máso-

dik (152 sornyi) dal a szerencsétlen kimenetel rigómezei ütközetet

tárgyalja, a harmadik (06 sor) elbeszéli, hogyan vitt Hunyadi segítséget

Brankovicsnak Szerbiába. A negyedik dal (322 sor) * Belgrád ostromlá-

sáról és Hunyadinak s Kapisztrannak a törökön aratott gyzelmérl
szól. Az ötödik dal (113 sor) nem Kacictól való, hanem népies eredet

és egészen meseszer ; a dalmaták, bosnyákok és egyéb szláv népek szél-

tében dalolják. E dal a harczmezrl a családi körbe vezet bennünket.
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Hunyadi feleséget keres, Temesvárt kedvére való lányt talál, a szép

Ágnest, a kit el is jegyez magának. Rövid id múlva ipja meghívja,

hogy jöjjön el jegyeséért. Jankó el is megy, öccse Székely rosszat sejtve,

titokban követi. A nászapa három feladatot tz ki Jankónak s ezek tel-

jesítésétl teszi függvé életét : egy kopja hegyérl almát kell lelnie, 9

lovat átugornia és 9 leány közül kedvesére ismernie. Székely kimenti a

bajból, megállja mind a három próbát és Hunyadi elnyeri Ágnest. —
Kacic ezeken kivl még egy-két dalban tesz említést Hunyadiról, de

ezekben csak csekély szerepet juttat neki.

Radics a négy els dalt, a melyeknek tárgyait Kacic történeti

forrásokból, fleg a ferenczrendiek sagredi krónikájából, merítette, b
kivonatban ismerteti, az ötödiknek, a népdalnak, h fordítását adja.

Kívánatos lett volna kimutatni, vájjon Kacic dalai eltérnek-e és ha igen,

mennyiben térnek el az alapúi szolgáló történeti forrásoktól. A dalok

sBathetikai méltatását sem adja ; külömben lehet, hogy nem is érdeme-

sek behatóbb tárgyalásra, mert az értekez egy helyen (4. 1.) azt

mondja, hogy Kacic «nem valami költileg! énekelte meg tárgyát.

Az anyag, melyet Radics e dolgozatában összeállít, aligha bír történeti

vagy irodalomtörténeti értékkel, de mindenesetre érdekes tudnunk, hogy

Hunyadinkat idegen népek ép oly nemes jellem vitéznek tekintették

mint mi (mert Kacic jellemzése egyezik a magyar történetírók felfogá-

sával) és hogy hsünket idegen költk is megénekelték.

Végi talán nem érdektelen egyezés az, hogy a Hunyadiról szóló

népdal egy helye (11. 1.) a német Teli-monda motívumára emlékeztet.

£ hely így hangzik :

•Almát hoznak kopjára feltzve;

Ipja így kezd Jankóhoz beszélni:

Ldd le Jankó kopjáról az almát,

Mert ha te azt mostan meg nem teszed

Nem mégy innen, nem viszed el fdet

S lakodba te nem viszed el lányom •.

Jankó majdnem kétségbe esik, de öccse Székely meghallotta e

szókat és így szól bátyjához :

• Mit se rettegj, Szibinyanin Jankó,

Lenyilazom kopjáról az almát. —
És csakhamar jó lovára ugrott,

Neki vágtat, mint a szürke sólyom,

Lenyilazza kopjáról az almát,

És kimenti Jankót a nagy bajból ».

Pktz Gedeon.
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7. Temetési szertartások a rómaiaknál. Prológus : Miért tanítjuk az antik

nyelveket a gyninasiumban ? Irta Hám József. (Nagy-kanizsai k. r.

fgymnasium).

Az összetákolt, értéktelen értekezések elrettent példája. Tulaj -

donképen nem méltó az elolvasásra, még kevésbbé a bírálatra. Csak is

azért vesztegetjük rá a szót, hogy kifejezzük ily silányságoknak iskolai

értesítkben való közzététele ellen tiltakozásunkat s felszólítsuk az

igazgatóságokat és tanártestületeket, legyenek résen, hogy ily minden

irodalmi és tudományos színvonalon alul álló dolgozatok az egész inté-

zetet ne kompromittálják.

Hám József úrnak oly fogalmai vannak egy tudományos értekezés

mibenlétérl, hogy forrásai rövid katalógusában nem restelli Lübker

Keallexikonát és Hindy Régiségtanát is fölemlíteni. A temetési szertar-

tások leírásában nincs semmi eredeti, az idétlen megjegyzésein, pár-

huzamain és páratlan stílusán kívül. De annál eredetibb a prológus, a

temetési szertartások e tragédiájának már eleve &eov és ©ófíov-kelt pro-

lógusa. A temetési szertartások leírásához természetesen legméltóbb

bevezetés annak a bebizonyítása, hogy a klassikus tanulmányok életre

valók. Hogyne? mikor «a ki csak nagyon csekély figyelmet fordított

igénytelen kis dolgozatunk elolvasására, kénytelen bevallani, hogy a

pogány rómaiak temetése majd minden pontjában találkozik a keresz-

tény magyar temetésével*. (30. 1.) Ennek kimutatása tehát a szerz

czélja 8 e kimutatásban oly buzgó, hogy a kereszténységnek a túlvilág-

ról táplált hitét ím a közösség bizonyítékául emlegeti — kegyesrendi

létére. De lássuk, mily okokkal támogatja a klassikusoknak nála nél-

kül roskadozó tanulmányát. ^Irodalmunk epigonjai (!) közül egy Zrínyi

Miklós a XVII. századból Homeros és Vergilius tanulmányozása után

állhatott csak el ... . váratlanul .... minden elzk nélkül. Virág

Benedeket. . . Horatius nemzette.* — Második ok, hogy a technikus a

latin és görög nyelv ismerete nélkül nem értheti meg a mszavakat.

(Erre kell tehát vesztegetnünk a classicismust ?) «A recipe hivatalos

nyelve eddig a latin volt és valószín, hogy az is marad ; ezt az orvos

írja, a gyógyszerész elolvassa ; de nem elég csak elolvasnia, hanem
értenie is kell. » (Min fölfedezés !) « Mindezekre azt mondhatná valaki*

hogy a szaktanár enthusiasmusának kifolyásai. Készben igen, de nem
egészen. Férfiak, a tudomány pantheonába bevett férfiak állanak hátunk

mögött, kik velünk egy értelemben nyilatkoznak. » — « Szepesi Imre . .

.

egészen velünk egyértelmleg nyilatkozik Egy német régiségtan

pl. (melyik ?) teljesen a mi álláspontunkon áll.» — Aztán ha latinul

tudunk, francziáúl is könnyebben megtanulunk. Mert «nézd meg az

anyját, úgy vedd el a lányát* — s a franczia leánya a latinnak. «A latin
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nyelvnek van genusa, van a francziának is ; kevesebbel beéri ugyan,

mint amaz, de még is van ennek is.* Ezredéves múltunkból legalább is

700 évet a latin nyelv használata tölt ki stb. stb. Következik a halotti

szertartások böjti prédikácziója, melylyel nem kevesebbet akar elérni,

mint hogy hazánk serdül reményei lelkesedéssel nyúljanak annak elol-

vasásához s lángra gyúljanak tle. Nem akarom naiv és korlátolt meg-

jegyzéseit ismételni, melyeknek hig levében összetákolt anyagát föl-

ereszti. Csak egy pár dolgot érintek. A szerz, ki hazánk reményeinek

a classikusok tanulását prédikálja, maga se tud latinul. Ezt bizonyítja

a M.-ik lapon lev Ovidiusból v^tt idézet és annak jegyzetben' fordítása.

Non let/mm timeo
;
genus est miserabile let/ti ? (hol találta ezt a

sort kérdjellel ?) S ezt így fordítja : «Nem rettegek a haláltól ; van-e

borzasztó neme a halálnak ! » Dehogy ! nem a haláltól félek ; a halál e

neme a borzasztó — t. i. a vizbefulás. Még jobban tönkre fordította

Ovidius sirversét, melyet így czitál

:

Ingenio perii naso poéta meo,

és így fordít: «letntem mint költ tehetségemmel és orrommal.* (Specta-

tum admissi risum teneatis !?) Hol találta ezt a naso t kis kezdbet-
vel ? hisz az Naso, a költ neve ! («Én Naso költ véget értem elmém-

mel együtt.*) Most már értem, miért mondja a szerz a 10. lapon, «hogy

bizonyos antipathiával nyúl a fordításokhoz ; mert a fordítók néha

éppen azt ejtik el, a mi az eredetinek essentiáj át képezi. • A ki let/fumot

ír, a ki így fordít latinból, annál már az ilyen se sajtóhiba : P^ndaros

(12. 1.) Stygús mocsár (13. 1.) ; az olyanokat is könnyen állíthat, hogy

Lucretius a görögöktl függetlenül, önállólag alkotta philosophiai rend-

szerét ; hogy a gymnasium encyclopaedicus természet stb. stb.

Azonban mindezt felülmúlja a szerz nyakatekert stílusa. íme

egy csipet : • Boldog, ha ez az intentio 8 nem a hitvány anyagi érdek,

melyet rationabilis embernek nem szabad ugyan számításon kívül hagy-

nia (noha hitvány ! !), mert hiszen testbl és lélekbl állunk s csak

amannak viruló ereje, épsége rzi meg a lélek vidorságát, a «mens sana

in corpore sano* közmondás szerint, de czélnak még sem kell tekin-

tenünk, vezérli öt a pályaválasztásban*. — Culminál a szerz naivsága,

midn a túlvilági élet hitérl így kezd beszélni: «Hogy teljes legyen

értekezésünk e nem érdektelen tárgy fölött*

Az ifjúságot és ép érzék közönséget csak elriasztani lehet ily

dolgozattal a klassikusoktól. Ha Hám József úrnak ez a ezélja : foly-

tassa. A ki ez értekezést elolvassa, látni fogja, hogy Hám József úr és a

philologia nem egymásnak termettek.

Dr. CSRNGERI JÁNOS.
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— Párhuzamos idézetek. Hom. Odyss. III. 214—215. v.

Kíné p.ot ^l éxüív Ú3:o8á|xva(jat, tj ae^e X a o \

l/Saípoua' ává ^jxov, E^iar^íjxevoi Seoo o|xo7j.

Közmondás : Nép szava isten szava. V. ö. Vox populi vox dei.

Plut. De educatione liberorum 4. ara^ss Soa-ro? 7cíTpa; xaXaívoust.

Choerilos [L. Hesiodosnak Lehrs -féle kiadását (Paris, 1 840. Didót.)

«Fragmente des Choerilos », pag. 26.):

NeTprjv xötXatvei favts SÖato; (evSsXs^sírj).

Ovid. epist. ex Pont. IV. 10. 5. Gutta carat /a/w/<w, consnmitur

annulus usti.

Lucret. de rer. nat. lib. IV, a végén

:

Nonne vides etiam guttas in saxa cadentis

Humoris longo in spatio pertundere saxa ?

Tibull. I, 4, IS. Longa dies molli saxa peredit aqua.

Közmondás : Sok csepp lyukat ver a kövön.

Aristoph. Ploutos. 1151. v. ríaipU y*P E<JTl n*ff'» ^v ' *v ^p*17?)
Tl? £^«

Euripid. («Fragmenta incerta* XIX. ed. Dind. a tPoetae scenici*

I. kiad.) :

c'A^aaa 8s ^wv ávp't yevvaríco rcaipí;.

Egy görög gnóma (L. Brunck. Poet. gnóm. p. 321. ed. Schaeffer)

így hangzik : Tw Y*p xaXw; jrpáauovTi juaaa -pj JtaTp ;;.

Pacuvius (L. Cic. Tusc. 5, 37.) : Patria est, ubicunque est bene.

Közmondás : Hazája embernek, hol jól vagyon dolga.

Verg. Aen. IV. 412. v. Improbe Ámor, quid non mortalia pectora cogie.

Kisfaludy S. Himfy-dalok 60 : Gonosz Ámor ! mire kényted

A halandó szíveket

!

Verg. Aen. IV. 4—5. v.

Haeret infixi pectore vultus.

Verbaque : nec placidam membris dat cura quietem.

Kisfaludy S. Himfy-dalok 72 ikében

:

Szivemnek mély fenekébe

Lévén képe szakasztva,
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És agyamnak velejébe

Édes neve olvasztva,

Lehetetlen rá verdnöm

Egy kis nyugodalomra.

Verg. Aen. IV. 68. b köv. v.

Uritur infelix Didó, totaque vagatur

rbe furen8 : qualis coniecta cerva swtitta,

illa fuga silvas saltusque peragrat

haeret lateri letalis arundo.

Kisfaludy S. A «Keserg Szerelem* 7-ikdala:

Mint a szarvas, kit megére

A vadásznak fegyvere

Fut, de késn, foly már vére,

Vérzik tle a cserje :

Úgy futok én a pár szemtl

A seb mellem baljában
;

Ázik a föld keservemtl

Lábam minden nyomában

De hajb ! mennél tovább érek,

Annál jobban gyl a méreg,

S beljebb rögzik szivembe

Futok bajh ! de vesztembe.

Plaut. Trin. 5, 2, 30. Tunica pallio propior est.

Közmondás : Közelebb az ing, mint a suba.

Plaut. Curc. 4, 2, 24. Reperire rimám.

A magyar : «Rést találni •, melyen el lehet szökni.

Plaut. Curc. 1 , 1 , 55. Qui nucleum esse vult, frangat nucera.

Közmondás : Törd meg a diót, ha a belét meg akarod enni.

Plaut. Curc. 1 , 1 , 53. Fiammá fumo est proxima.

Közmondás : Közel a füst a lánghoz.
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Plaut. Poén. 3, 5, 31. Lupo agnum eripere postulat.

Közmondás : Nehéz a bárányt a farkas szájából kivonni.

Plaut. Men. 2, 1, 22. Nodum in scirpo qurerit.

Közmondás : Kákán csomót keres.

Plaut. Mii. 2, 5, 67. Plus oportet scire servum, quara loqui.

Közmondás: Szolga sokat halljon, de keveset valljon.

Plaut. Pseud. 1, 1, 100. Imbrem in cribrum gerit.

Közmondás: Eostával méri a vizet.

Tibull. Iam mala finissem letho : sed credula vitám

Spes fovet, et melius cras fre semper ait.

Kisfaludy S. Himfy-dalok 45-ikében

:

De biztat egy remény mindég

Hogy bal sorsom megfordul még
;

S hogy nekem a jövend

Még rózsákat termend.

Horat. Ep. 1, 18,84-. Tum tua res agitur, paries cum proxi-

mus ardet.

Közmondás : Te is félj, mikor a szomszéd háza ég.

Horat. Ars p. 1 39. Parturiunt montes nascetur ridiculus mus.

Közmondás : Vajúdik a hegy, egeret szül. (L. Erdélyi J. Váloga-

tott Magy. Közm. II. kiad. 97. 1.)

Ovid. Ars a. I, 349. Fertilior seges est alienis semper in agris.

Közmondás : Gazdagabb a szomszéd vetése.

Ovid. Ars. a. I, 350. Vicinum pecus grandius uber habét.

Közmondás : Szomszéd tehene nagyobb tógyet hord.

Propert. Huic misero fátum dura puella fit.

Kisfaludy 8. Himfy-dalok 4G-ikában

:

Egy leánynak keménysége

Miatt leve ennek vége.

Dr. Krausz Jakab.

Digitized by VjOOQIC



KÖNYVÉSZET. 2 1

3

KÖNYVÉSZET.

Fintily H. A latin nyelv szótára. V. és VI. füzet: dolatio — im —
probns. Budapest 1883. Franklin t. I L n. 8.-r. 641—690 hasáb. Füzetje
80 kr.

Hellén remekírók magyar fordításban. 17-ik kötet. Herodos. Görög-
bl ford. dr. Télfi Iván. 2-ik füzet. Budapest, óv nélkül. Lampel. (16-r.
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szám. és magán használatra. A legújabb tanterv értelmében kivált Mager
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Tomor F. és dr. Váradi A. Magyar olvasókönyv a középiskolák I.

osztálya számára. Az új tanterv ós ministeri utasítás értelmében 3-ik kia-

dás. Budapest, 1884. Lampel R. (N. 8-r. X, 200 1.) 90 kr. — Ugyanaz a
II. os*t. számára. 2-ik kiad. Budapest, 1884. Lampel R.(N. 8-r. IV, 217
1.) 1 frt. — Ugyanaz a III. oszt. számára. 2-ik kiad. Budapest, 1884.

Lampel R. (N. 8-r. VIII, 244 1.) 1 frt 20 kr.

Veress J. Latin-magyar és magyar-latin kézi szótár. Középtanodák
számára. Budapest, 1883. Lampel R. (N. 8-r. V, 299 ós IV, 284 1.) 4 frt

Virányi Ignácz. Módszeres német nyelvtan középiskolák számára.
Kecskemét, 1883. Gallia, (8-r. 142 II, 1.) 80 kr.

Wagner L., Dr. Miklosich und die magyarische Sprachwissenschaft.

Festschrift. Pressburg—Leipzig, 1883. Stampfel. (N. 8-r. 32 1.) 5<Hkr.

Latin ós görög classicusok fordítása és magyarázata. (Tanulók
könyvtára. Szerk. Dávid J.). Pozsony é. n. (1883) 16. Egy-egy füzet 30 kr. —
13. 15. Sallustius. Jugurtha. Ford. ós inagy. Krajnyák E. 3. ós 4. füz. (52.

fej.-ti—végig.) — 14. Cicero. Qu. Ligarius ós M. Marcellus mellett mon-
dott beszédei. Fordította ós magy. dr. Boross Gábor. — 17. Horatius ódái

és epodosai. Ford. és magy. Dávid J. II. füz.

Tölgyi Gy. Franczia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint I. rész*

2-ik jav. kiadás. A reáliskolák II. osztálya számára. Budapest, Zipser és

König. 1884. (8-r. 114 1.) 70 kr.

Vermes J. Zerinvári Zrínyi Miklós. (Magyar Helikon. 15. füz.) (8-r.)

20 kr.

Travnicsek H. Euripides ethikája. (Lcsei r. kath. fgymn.) 35 1.

Vajda E. — Dr. Bergmann Fr. Vilmos új alliteratiói elméletének
magyarázata, alkalmazása ós jelentsége, a magyar és ó-germán nyelvek
költészetében. (Székely-Udvarhelyi freálisk.) 34 L

Erlauer Spiele. Sechs altdeutsche Mystcricn nach einer Hand-
schrift des XV. Jahrhunderts zum ersten Male herausgegeben und erbiu-

tert von K. Férd. Kummer. Wien, 1882. LXI és 199 1. — A kézirat, mely
e hat egyházi játókot tartalmazza, az egri érseki könyvtár birtoka. Nem
tudni, honnan és mikor került oda. A játékok : I. Ludus in cunabulis
Christi. II. Ludus triuni magorum. III. Visitatio sepulchri in nocte resur-

rectionis. IV. Ludus Mariae Magdalenae in gaudio. V. Ludus Iudaeorum
circa sepulchrum Domini. VI. Marienklage. — A kézirat nyelve a bajor

dialectus, bizonyára a játékok maguk is bajor területen keletkeztek. Némely
czélzások alapján Kummer azt hiszi, hogy hazájok Gmünd kariuthiai város,

a Lieser-völgyben, északra a régi híres millstadti kolostortól. E vélemény
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helyessége mellett szól azon körülmény is, hogy az egri játékok fleg tiro-

liakhoz (innsbrucki, brixeni, halli és sterzingi) mysteriuinokhoz hasonlítanak
legjobban. — A bevezetés tárgyalja a kéziratot és a játékok nyelvét, mely-
nek teljes grammatikáját állítja össze a szerz. Azután összehasonlítja

Kuinmer az egyes mysteriumokat más hasonló darabokkal, melyekben
a szent történet ugyanazon részlete van feldolgozva. A játékokhoz csatolt

szótár oly olvasók számára készült, kik a régibb német nyelvvel nem fog-

lalkoztak. — Érdekes és a német egyházi dráma történetére nézve érté-

kes munka.
Fabri J., De Mithrae dei Solis invicti apud Bomanos eultus. Götting.,

188:5, 122 1.

Franck Joli,, Mit telniedcrbindische Grammatik nebst Leseslücken
und Glossar. Leipzig, 1883. 7 mka. — Igen jó könyv; tárgya: Holland
nyelve a XII. századtól a reformátióig.

Grcin Ch. W. M., Kleities angelsdchsisches Würterbuch. Nach
Greins Sprachschatz bearbeitet von F. Groschopp, Cassel, 1883. 5 mka.

—

Kivonat Grein nagy angolszász szótárából. Igen hasznos könyv.
Harder F., Wérden und Wandeni unserer Worter. Etymologische

Plwudereien. Leipzig 1883, 3 mka. — Tudományos értékkel nem biró nép-
szer fecsegés, de általában nem rossz.

Henkel Herm., Dos Goethéteké Gleichniss (Sechauseni gymnasiumi
értesít, 1883). p. 8— 13: Shakesjware's Gleichnisse.

Horatius. — Les Épitres, expliquées littcralement, traduitcs en
francai* et annotées par E. Taillefert. Paris, 18*>3, 263 1. 2 fres.

Jahresbericht über die Ersclieinungen auf dem Gebiete der germani-
schen Philologie. Vierter Jahrgang : 1882. Zweite Abtheilung. Leipzig,

1883. Az egész kötet 315 lap. — Igen jó bibliographia, rövid, de többnyire
teljesen tájékoztató ismertetésekkel s bírálatokkal.

Jofephus Flavius, Jiidische Altcrthmner, übei'setzt von Ft. Kaulen,
2. Aun., Köln, 1883, X és 606 1., 9 mk.

Kluge Fr., Etymologisches Würterbuch der deutsclien Spraehe.
Strassburg, 1883. Lex. 8° 428 1. 10 mka. — A legjobb könyv a német
etymologia terén, kitn szómutatókkal.

Levy Emil) Der Troubadour Bertolone Zorzi herausgegebeti. Halle,

1883, 91 1. 2 mka 40.

Livii T. ab rbe condita liber XXII. Für den Schulgebrauch er~

kliirt von Fr. LuterbacJter. Gotha, 1883. Kétféle kiadásban : A) a jegyzetek
a szöveg alatt, 117 1., 1 mk. 20. — B) a jegyzetek külön füzetben, 56 ós

55 1., 1 mk. 20.

liber XXIII. Für den Schulgebrauch erklürt von E. Wölfflein
und Fr. Luferbacher. Leipzig, 1883, III ós 99 1., 1 mk. 20.

— — libri XXI et XXII. Texte latin, publié avec une notice sur
la vie et le* ouvrages de Tite-Live, des notes eritiques explicatives, des
remarques 8ur la langue, un index des norns propres historiques et geo-

graphiques et des antiquités, 2 carts et des illuxtrations, par O. Biemann
et E. Benoist. 3. tirage. revü. Paris, 1883, XXIV ós 380 1., 2 fres.

— — livres XXIII, XXIV et XXV. Expliqués littéralement par
M. Uri, fraduits en fra?i(;ais par M. Gaucher, Paris 1883. 823 1. 7 fres 50.

Masing F., Lautgesetz und Analógiv in der Metlwde der verglei-

chenden Sprachfvrschung. St. Petersburg, 1883. 54 1. — Ajánlható dolgozat.

Michaelis C. Th., Lessings Minna von Barnhelm und Cervantes
Don Quijote. Berlin, 1883. Lessing vígjátékának forrása M. szerint Cervan-
tes halhatatlan regényében keresend. Az egész dolgozat a modern össze-

hasonlítási és származtatási eljárás paródiájának tekintend, bár a szerz
komolyan veszi hóbortját.

Miklósich Fr., Ueber Goetlbés *Klaggcsang von d-vr ctUen Fraueti
des Asan Aga*. Geschichte des Oriqhuiltcxtes und der Ueber setzungen.
Wien, 1883. Akademie.
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Neudrucke deutscher Literaiurwerke dea XVI. und XVII. Jahrhun-
derts ( herausgegeben von Professor Dr. W. Brauné in Ölessen). Halle,
1876— 188;}. Eddig a következ 45 füzet (á 60 fill.) jelent meg:

1. Martin Opitz, Buch von der deutschen Poeterei. Abdruck der
ersten Bearbeitung (1624).

2. JoJiunn Fischart, Aller Praktik Grossmutter. Abdruck der ersten
Bearbeitung (1572).

3. Andreas Gryphius, Horribilicribrifax. Scherzspiel, Abdruck der
ersten Ausgabe.

4. M. Luther, An den christlichen Adél deutscher Nation (1520).

5. Johann Fischart, Der Flöhhaz. Abdruck der ersten Ausgabe (1573).

6. Andreas Gryphius, Péter Sípienz. Schimpfspiel. (Abdruck der
Ausgabe von 1663).

7—4*. Dús Volksbuch vont Dr. Faust. Abdruck der ersten Ausgabe (1587).

9. J. B. Schupp, Der Freund in der Not. Abdruck der ersten Aus-
gabe (1657).

10

—

II. Lazarus Snndrub, Delitiae historicae et poeticáé, das ist : Histo-

riscbe und poetische Kurzweil. Abdruck der einzigeu Ausgabe (1 »18).

12— H. Christian Weise, Die drei árgsteu Erznarren in der ganzen Welt.
Abdruck der Ausgabe von 1673.

15. Július Wilhelm Zinkgref, Auserlesene Gedicbte deutscher Poe-

ten. 1624.
16— 17. Joh. La'iremberg, Niederdeutscbe Scherzgedichte. 1652. Mit Eiu-

leitung, Annaerkungen und Glossar von Wilhelm Brauné.
18. M. Luther, Sendbrief an den Papst Leo X. Von der Freiheit

eines Christeninenschen. Waruin des Papsts und seiner J (inger Büclier von
Dr. Martino Luther verbrannt seien. Drei íteforinatiousschriften aus dein

Jahre 1520.

19—25. H. J. Chr. v. Grimrnelshausen, Der abenteuerliche Simplicissi-

mus. Abdruck der iiltesten Originalausgabe (16íi9).

26—27. Hans Sachs, Sámmtliohe Fastnacht9piele in cbronolog. Ordnuiig

n. d. rig. herausg. von E. Goetze. 1. Bándcben.
28. M. Luther, Wider Hans Worst Abdruck der ersten Ausgabe (1511).

29. Hans SacJis, Der bürnen Seufrid. Tragoedie in 7 Acten. Zum
ersten Male nach der Handschrift des Dichters berausgegeben.

30. Burkard Waldis, Der verloreue Sobn. Ein Fastnachtspiel (1527).

31—32. Hans Sachs, Sámmtlicbe Fastnachtspiele in cbronolog. Ordnuiig

n. d. rig. herausg. von E. Goetze. 2. Bándcben.
33. Bartholonüius Kriiger, Hans Clawerts Werckliclie Historien. Ab-

druck der ersten Ausgabe (1587).

31—35. Caspar Scheidt, Friedricb Dedekinds Grobianus. Abdruck der

ersten Ausgabe (1551). — V. ö. e Közlimyt, VII (1883), 397. 1.

36. Martin Hayneccius, Hans Pfrieni oder Meister Kecks. Komödie.
Abdruck der ersten Ausgabe (1582).

37—38. Andreas Gryphius, Sonn- und Feiertaga-Sonette. Abdruck der

ersten Ausgabe (1639) mit den Abweichungen der Ausgabe letzter Hand
(1663) besorgt durch Dr. Heinrich Welti.

39— 4-0. Hans Saclis, Sámmtlicbe Fastnachtspiele in cbronolog. Ordnung
n. d. rig. herausg. von Ed. Goetze. 3. Bándcben.

ti. Das Endinger Judenspiel. Zum ersten Male berausgegeben von

K. von Amira.
42—43. Hans Sachs, Sámmtlicbe Fastnachtspiele in chronolog. Ordnung

n. d. rig. berausgegeben von Ed. Goetze. 4. Bándchen.
i-4—45. Gedichfc des Königsbergcr Dichterkrnses aus Heinrich Alberts

Arién und musikalischer Kürbshütte (1638— 1650), berausgegeben von L. H.
Fischer. Erste Hálfte.

Közli : Hellebraxt Aupád.
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NYÍLT TÉR. 1

)

Észrevételek dr. Kleckner Alajos úr észrevételeire.

Útban levén, a tPhilologiai Közlöny* múlt évi utolsó száma

megkésve jutott kezeimhez
t
s csak a napokban vettem tudomást Dr.

Kleckner úr észrevételeirl, melyeket e lap említett száma közöl Feuch-

tersleben «Zur Diátetik der Seele* czím mvének ugyancsak Dr. Kleck-

ner úr által eszközölt fordításáról szóló bírálatomra. Ez oka válaszom

megkésésének.

A mi K. úr észrevételeit illeti, egyelre egész általánosságban

nem qualificálom azokat, mindössze is csak azon, érzékeny szív s

kényelemszeret Íróknál nagyon is elterjedt vélemény helyességét

merem kétségbe vonni, hogy a bírálatnak a személyt mindig békében

kell hagynia. Véleményem szerint az író személye felels az általa

írottakért s ha ezek nyomán neki — könnyelmséget, nyelvérzók s logika

hiányát vet szemére a bírálat, koránt sincs oka személyeskedés miatt

feljajdulnia. A jelen speciális esetben pedig épen különös kötelességévé

tette bírálónak az igazság kemény kimondását azon körülmény, hogy a

bíráltm elkel irodalmi czég aegise alatt került a közönség kezébe.

Ezek után majd csak elviselem valahogy K. úr megvetését íb s

így nincs más hátra, mint hogy a dolog érdemére térve én is meg tegyem

észrevételeimet.

Hát az «akarási er* szerintem s már nálam okosabb emberek

szerint, ha mindjárt a «Kraft zu wollen*-t fordítják is vele, nincs jól

mondva magyarul. Utalom erre nézve fordító urat a «M. Nyelvr* I.

kötetére, s utolsó januári számára, hol nagyon tanulságosan van fejte-

getve a dolog. Az utóbb említett helyen többek közt ez olvasható

:

•Lökési er nem jó, hanem vagy lök er, vagy lökés ereje.* (10. 1.).

Tessék belle levonni a következtetést.

• Stahl megdicsült lelkét* szintén kifogásolnom kell a védekezés

után is. Ha én azt mondom : «Itt van a Stahl lelke (a lélek, úgy mint

Stahl felfogja) mintegy átszellemülve*, mindenki érteni fogja, mit jelent

ez az átszelleralés, mikor arról van bzó, hogy a lélek az ösztön éjjelé-

bl az öntudat napvilágára lép, tehát a fejldés egy magasabb fokát éri

el. Hisz K. úr csodálatos logikája szerint pl. azt se mondhatnám vala-

') E rovat tartalmáról nem vállalunk felelsséget. — Egyszer min-

denkorra kijelentjük, a mi különben is magától értetdik, hogy minden ügy

az ellenbirálattal s a bírálónak erre vonatkozó megjegyzéseivel el van

intézve. íá z e r k.
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kirl, hogy «ember vált belle », mert már elbb is ember kellett, hogy

legyen az illet. Pedig így áll a dolog a lélek átszellemlésével is ez

esetben. Egyébként nem bánom, fordította volna K. úr a «verklárt»-et

ezzel hogy: < megtisztult*, vagy más alkalmas kifejezéssel, de a « meg-

dicsült »-nek itt semmi helye.

Azt hogy a «Krampf»-ot nem «Kampf»-nak s a «Wiedererrin-

gung»-ot nem «Wiedereinigung»-nak olvasta K. úr, midn az elbbit

•küzdelem », az utóbbit meg « újraegyesítés »-sel fordította, próbálja

meg kevésbbé skeptikus lelkekkel elhitetni, mint én vagyok. E szók

egyszer egymás mellé állítása ékesszólóbban beszél minden mystikus

magyarázatnál, s aki ilyenféle hibákban leledzik, annak kár nagyon

hangosan beszélni.

Az «a mennyiben »-t vonatkozó névmásnak mondottam bírála-

tomban s ezen annyira elszörnyködik K. úr, hogy hamarjában nem
is tudja, mit szóljon hozzá. Mikor aztán megkerül a szava, egész komo-

lyan eladja, hogy az ta mennyiben* minden nyelvtanban kötszó név

alatt ismeretes s ennek kapcsában felháborodva kérdi : «És ki így beszél

(már mint az én csekélységem), az tartja jogosítottnak magát mást lecz-

kéztetni akarni nyelvtanra nézve?* szintén megvallva, rettenetesen

untat ily elemi dolgokkal foglalkoznom, hanem mégis szeretném

bebizonyítani K. úrnak, hogy nem vagyok oly elkeseredett ellensége,

a minnek hinni vél, idézem hát okulására Simonyi rendszeres magyar

nyelvtanának második kiadásából a következket; «A mellékmondatok

kötszavai majdnem mind vonatkozó névmások s azért mondjuk ket

így is: a mint, a mikor, a hol.* Hozzá teszem az « a mennyiben *-t, meg
azt, hogy Simonyi a kötszókról szóló munkának akadémiai dijat nyert

szerzje s kérdem K. urat, ki a «bramarbas» ?

E mondat helyett: «Az ész, melyet bizonyos elbbi indokok

határozásra bírtak, a következk által talán más határozatra indítta-

tik*, ajánlottam ezt: tAz észen, mely az els okoknak enged, a követ-

kezk fordíthatnak egyet*. Ajánlottam pedig azért, mert a német szöveg

mindjárt utánna az elhatározásról, mint az akarat functiójáról beszél

élesen elkülönítve az akarater mködését az értelemétl, s most is azt

állítom, hogy e német mondat: «Der Verstand wird durch Gründe

bestimmt* nem azt jelenti, hogy az ész határozatra indíttatik, (mi az

akarat functiój a), hanem hogy a gondolat menete az okok által bizonyos

irányba tereltetik, és pedig nem külön elhatározás, hanem egyszeren a

gondolkodás törvényeinek önkénytelen respectálása utján. Ezt fejezi ki

az « enged* szó, meg hogy a következ okok az észen fordíthatnak egyet.

Arra a szellemes kérdésre, hogy «mért ne fordíthatnának kettt vagy

százat?* legföljebb az lehet válaszom, hogy ilyet magyar ember nem
kérdezhet nyelvérzéke alapos pellengérre állítása nélkül.

Philologiai Közlöny. VIII. 2.
1»)
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Még a « társadalmisági kötelezettség* védelmére is szót mer

emelni Kleckner úr, s jobbnak hiányában itt azzal vádol, hogy pikans-

ságra törekedtem. Nos, a gibicz-hez köztudomás szerint pikáns szósz

illik s ez a t társadalmisági kötelezettség*, mondhatom, csábítóan pom-

pás falat volt. Egyébként, ha nagyon kíváncsi rá K. úr, megsúghatom,

hogy a «Pflicht der Geselligkeit* egész tisztességesen lett volna

magyarra fordítva pl. « társadalmi kötelezettség* által s midn ebbeli

kíváncsiságát kielégítem, nem nyomhatom el egyúttal csudálkozásomat

a következetesség különös példája fölött, melyet fordító úr nyújt, midn
oly sürgetve követeli tlem e kifejezés magyar megfeleljét, holott ész-

revételeinek több más helyén meg egész elkeseredve hányja szememre,

hogy tanácsokat merek neki osztogatni. «Illik-e ez, becsület ez?»

mondja Bánkbán,

Megtámadtam e szórendet: «Ily megelz vagy valóban gyógyító

kezelés alapszik a törvényen — stb*. Itt azzal védekezik fordító úr,

hogy nem a «törvényt*, hanem a «kezelést» akarta kiemelni s azért

nem mondta így : «Ily megelz vagy valóban gyógyító kezelés azon a

törvényen alapszik stb.* Hisz ez mind szép volna, ha a fordító hite,

nézete s meggyzdése helyett, melyeket sorompóba állít, a német szö-

veget idézte volna s abból olvassa fejemre, hogy nincs igazam. Meg-

teszem helyette, én, mert a milyen Demes buzgalommal K. úr dekla-

mál, még készpénzül vehetnék szavait. F. szóban forgó helye elzményé-

vel együtt így hangzik : «(Zur Heilung von Gemüthsleiden — schrieb

ein tiefer Kenner —'vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig,

die Zeit viel, Resignation und Thátigkeit Alles.) Ks qrilndet sich eine

solche rorbauende oder wirlclich heilende Behandlung auf das Gesetz : ein

8tiirkerer Reiz verdriingt cinen geringeren.* Már most, ha e törvényen más
nem alapúihatna, mint kizárólag az a gyógyító kezelés, melyrl F.

beszél, akkor igaza volna fordító úrnak s « Behandlung* volna akiemelt

6zó, de minthogy e törvényen sok egyéb alapúihat, pl. többek közt az

is, hogy: «az ember becsvágya kielégítéseért nyugalmát is föláldozza*,

világos, hogy « Gesetz* van kiemelve s K. úr szórendje hibás. Quod erat

demonstrandum.

Ha a bölcsészrl F. azt állítja, hogy testén heves csúzrohamot

gyzött le «und sich diesen gleichsam an die Füsse herabdemonstrirte*,

szilárd meggyzdésem szerint (hivatkozzam egyszer én is erre) e

német mondat értelemzavaró nehézkességgel van magyarra így for-

dítva: «és magára nézve ezt mintegy lábai elé vetette bizonyítás útján*

s sokkal helyesebb, ha azt mondom: «s ezt mintegy ledemoustrálta

lábairól* (igenis, a bölcsész, saját lábairól). Mert ha lábai elé demon-

strálta, a lábairól demonstrálta oda s e kis licenciát a rövidség kedveért

inkább meg lehet engedni, mint K. úr feneketlen fenékkerítését, mely-
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lyel semmiféle czélt nem ér el. De bár fordította volna szabatosabban

:

• lábai elé demonstrálta*, ez ellen se lett volna kifogásom, hanem az a

purizáló ihlet szülte : « lábai elé vetette bizonyítás utján* rósz volt és

rósz marad minden elfogulatlan itél szemében.

A következ észrevétel a «holde Stunden»-t illeti, melyet K. úr

• kegyes órák » -kai fordított s mely fordítását ezúttal is helyesnek állítja

úgy okoskodván, hogy a mi derit, üde, nyájas, az minden esetre kegyes

is. Hát, ha el is fogadnók ezt a merész állítást, kérdés, vajon meg lehet-e

fordítani a tételt s • derit, üde, nyájas-e* egyszersmind szükségképen

az, a mi « kegyes* ? Erre pedig a gondolkodás legegyszerbb törvényei-

vel ismers ember is azt fogja mondani, hogy nem. Hisz ellenfelem

okoskodása szerint a helyett pL, hogy X. úr rósz fordító, akár azt is

lehetne mondani, X. úr rósz ember, mert hisz a fordító ember is

egyúttal. Már pedig ez öreg hiba volna.

Hogy az «Organisinus» magyar kifejezjébl « szervezet* a szed

csinált * szervet », mea pace nyugodjunk bele, bizonyosan a szed hibája

az is, hogy a német «lernen wollten* magyarul takarni tanúinának* s

ezt csak az én külsségekbe kapaszkodó fölületességem nem vette észre.

Ne vitázzunk az « orvosi hitszónoklat* fölött se, hisz ennek

említésénél maga K. úr az elégia húrjába csap, elismervén hogy tnescire

et errare humánum est*.

Sok egyébb tévedését számon kérhetném még a fordítónak,

melyekre tett észrevételeimet gavallérosan mellzi (pl. a «mély isme-

rt* = tiefer Kenner, a tárgyas igét tárgyatlan helyett, a ikés van»-t

stb.) ; hanem úgy hiszem ennyi is elég volt bírálatom igazolására az

olvasó közönség eltt, mely mindezekbl kell meggyzdést szerez-

hetett arra nézve, hogy K. úr védekezése ép oly ingatag alapon áll,' mint

ellenem szórt vádjai.

Még csak a t. szerkeszt úrnak akarok köszönetet mondani szí-

vességéért, melylyel e vádak egyike — a pajtáskodás — alól eleve tisz-

tázott s ezzel végeztem ez ügyben mindenkorra.

K. úr észrevételeinek « ornamentikája*, a szeretetre méltó kedé-

lyeskedésekre nincs válaszom. Elengedem mind, még a « kritika vizi

dalnokát* is.

Zsomboly, jan. hó. Binder Jkn.

Válasz Háhn Adolf úrnak a Petité Histoire de la Littérature Francaise

czím könyvecskémrl szóló bírálatára (e Közlöny 1883. X. füzetében).

•Le style est Phomme mérne*. Hogy min embernek tünteti föl

Háhn Adolf urat fennt nevezett bírálata, azt a bírálat elfogulatlan olva-

sóira bízom.

15*
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A dolog lényegére nézve a következket bátorkodom fölhozni

:

1. A biráló úr «nera közönséges vakmerség" -nek mondja, hogy a

franczia irodalom történetét «alig négy íven» mertem összefoglalni. —
Részemrl megvallom, hogy e rövidség fczélom vala és hogy e köny-

vecske sohasem keletkezett volna, ha tudnék akár a külföldön, akár

minálunk oly rövidke s olcsó irodalom-történet létezésérl. Reálisko-

láinkban a franczia irodalom történetét (a VHI-dik osztályban az iro-

dalom-történetre való tekintetbl megtoldott harmadik tanóra mellett is)

franczia nyelven nagyobb terjedelemben megtanúltatni nem lehet.

2. A biráló szememre veti, hogy könyvecském nem eredeti

munka. — Hát olyannak adtam-e azt ki ? Nem neveztem-e meg forrá-

saimat a czímlapon ?

3. «Hazug cliché»nek nyilvánítja a könyvecskét és megtagad

tlem olvasottságot, reflexiót, itól tehetséget. — E könnyelm vád

ellenében teljes igazsággal állíthatom, hogy a franczia irodalom neveze-

tesebb remekeit a legnagyobb figyelemmel olvastam, tanulmányoztam,

— s engedje meg a biráló úr mondanom, hogy át is éreztem ; elvárom

tehát, hogy a legkiválóbb mbírálóknak könyvecskémben összeállított

Ítéleteit olyanokul vegye, mint a melyek saját meggyzdésemmel is

megegyeznek.

4. A biráló úr továbbá ugy tünteti föl a dolgot, mintha Bertrand

de Born-ról csak annyit mondanék, hogy *az a Középkor Tyrtaiosa* :

Commines-ról, hogy az «a Középkor Tacitiisa* stb. — Már pedig B. de

Born nak egy egész lapot szentelek : mert hisz mind az, a mit a trouba-

dourok jellemzésére fölhozok, els sorban és kiválólag B. de Born jel-

lemzésére szolgál ; névszerint egyedül t említem a troubadourok közül,

st mutatványt is adok tle, mely fogalmat nyújt nyelvérl s gondolko-

zása módjáról. — Commines ról nemcsak azt mondom, hogy «a Középkor

Tacitma* : tizennégy jellemz sor jut e történetírónak, s csak a végén

mintegy jellemzésének összefoglalásaképpen hasonlítom t Tacitushoz.

— Hogy Mirabeau val mért nem foglalkozom bvebben, azt könyvecs-

kémben indokoltam, a mikor mondom, hogy a politikai ékesszólás mél-

tatása a politikai történelem feladata. Mellesleg pedig mint jellemez-

hettem volna t találóbban, mintha azt moudom, hogy a franczia

Demosthenes.

S jóllehet «hogy Tacitus — az Tacitus, semmi más; hogy

Commines — az mindig csak Commines,* — s jóllehet, hogy omne

simile claudicat, s hogy a sas mindig csak sas és semmi más : vájjon nem
találó és nem tanulságos-e, ha a természettudós azt mondja, hogy a sas

— a madarak orosztana, s hogy a leeselyü — a madarak hiénája

5. Az általam említett Janin : a tiszteséges, — a biráló úr által

fölélesztett (s valamint pok más igen terjedelmes irodalom -történet
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által, úgy általam íb ignorált) Geoftroy pedig az aljas, piszkoló feuille-

ton-nak a teremtje. Volt tehát okom Janin mellett öeoffroy-t mellzni.

6. A biráló azt mondja továbbá (úgy hiszem Albert Pál nyomán),

hogy «Racine májdaganatban* és nem bújában halt meg. — Hogy bújá-

ban halt meg, ezt mint jellemz és való tényt löntartom : elször, mert

sok jeles író állítja ; másodszor, mert a költnek ismert érzékenysége,

legkitnbb remekmveinek (tPhedre*, *Athalie* ) sorsa s végi szere-

tett királya kegyének elvesztése csak a «vak»-nak nem elegend ok a

búbánat elidézésére s a halál siettetésére. Ha pedig az orvosi tudomány

májdaganatot constatált, az állításom igazságát nem dönti meg, st
inkább megersíti.

7. A biráló úr könyvecském nyelvezetét is megtámadja, de egyet-

len egy hibás szerkezetet sem mutat ki: Miért ? Mert nem mutathat ki.

8. Végi megemlítem — s ez igazolásomra, azt hiszem, már magá-

ban is elegend, hogy könyvecském «a Nagyméltóságú Vallás- és Köz-

oktatásügyi Minister 1883. évi szeptb. hó 27-én, 32151 sz. a. k. intéz-

vénye folytán az országos közoktatási tanács által eszközölt birálat alapján

az ajánlott segédkönyvek sorába fölveendnek találtatott.!

Kelt Lcsén J884 január havában. Thetsz Gyula.

Néhány észrevétel Theisz úr válaszára.

Theisz úr, megvallom, keményen lakoltat azért a vakmerségért,

hogy a Petité Histoire-ról elmondtam véleményemet. Nem elég tehát

hogy a könyvet olvasnom és recenseálnom, valami bal végzet által, osz-

tályrészemül jutott: foglalkoznom kell a tválaszszali is, mely 8 (nyolcz)

cardinalis pontban fejemre olvassa hogy *»rinö ember* vagyok.

Hát gyarló ember vagyok én nagyon, azt érzem és elismerem.

S kétszer akkora e gyarlóság érzete most, mikor látom, hogy ez úttal

cserben hagyott az a stilbeli csekély ügyesség is, a melynek birtokában

hittem magamat. 6n bátorkodtam azt állítani, hogy bizony nem közön-

séges vakmerség, egy kezdtl ki csak most próbálgatja erejét, alig

négy ivén « letárgyalni • oly gazdag irodalmat, s t végezni » több mint

száz iróval a XII. századtól egész a legfrissebb jelenig. És Theisz úr

beszél a reáliskolák tantervérl meg arról, hogy ily trövidke s olcsó iro-

dalomtörténeti sehol a világon nincs. Hiszen jó hogy nincs. — Ne is

legyen. Mert hogy mi haszna van abból a tanulónak, há el is tudja reci-

tálni — akár magyar akár franczia nyelven — a Demogeotból kiragadott

phrasisokat, annak Theisz úr a megmondhatója. Ez a phrasisok össze-

rovása pedig— nem-e nyilvánvaló ? — gépies eljárás, külsleges procédé.

S hogy csakugyan az, legjobb bizonyság ama naiv nyilatkozat Theisz úr

részérl, melyre bizonyos képzeli; vádak fakasztják. Hogy «a legna-

gyobb figyelemmel olvasta a franczia irodalom nevezetesebb remekeit !

»
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Hát tagadtam-e én ? — Hogy «át is érezte* azokat! Megengedem. —
S végre, hogy a legkiválóbb mbírálók ítéletei, melyeket a Petité His-

tire-ban összeállít, «saját meggyzdésével is megegyeznek*. Ez mind

igen szép, s én szintén gratulálok Theisz úrnak ; de hát kinek jut eszébe

kételkedni ezen ? Theisz úr személyes térre akarja átvinni a vitát, s

védekezik oly vádak ellen a melyekkel senki sem illette. Talán nem
ártana szem eltt tartani azt a közmondást : Qai s'excuse, s'accuse.

Nekünk egyátalán semmi közünk Theisz úr olvasottságához,

tanulmányaihoz, érzései s meggyzdéseihez : mi az eredményt vizsgál-

tuk mindenütt, a munkát, az eljárást, egy szóval : a dolgot, nem a sze-

mélyt— mint személyt. Sohasem volt az az ambitiónk, hogy « feltüntes-

sük* min ember Theisz úr. Elég nekünk a tankönyriró is.

A mi Janint illeti, arról Theisz úr nem azt mondja a Petité Hb>-

Urire-ban, hogy ilyen vagy amolyan feuilletounak, — csak azt hogy a

feuilletonnak teremtje. Nem is mond róla többet ; úgy hogy a járatlan

olvasó — a ki ezt phrasis-számba nem veszi — azt tanulja ebbl a híres

félsorból, hogy Janin csinálta, creálta a feuilletont, s eltte ez a génre

nem létezett.

Végül Bacine ! Ha Theisz úr csakugyan olvasta Paul Albert

könyvét, ugyan miért nem czáfolja meg az érveit ? melyek részben az

enyéim is. Különben ajánlom figyelmébe az életrajzi Noticet a Mesnard-

féle Eacine-kiadás eltt 1
), vagy Vuillart leveleit Sainte-Beuvénél 9

),

melyek híven és részletesen számot adnak Racine utolsó betegségérl s

élete utolsó hónapjairól, st perczeirl. Hogy Racine nem veszté el

királya kegyét, s hogy a hagyományos « kegyvesztés* egyszer elégület-

lenség volt, nem több : azt Sainte-Beuve is állítja, ámbár hozzá teszi

egyszersmind hogy az érzékeny költt ez is leverhette annyira hogy

betegségbe esett. De hát akár így áll a dolog, akár úgy, — akár Paul

Alberthez szegdünk akár Sainte-Beuvehöz : legyen szabad ismételnem

mit a bírálatban erre vonatkozólag mondottam volt: • Minek fölszedni a

biographia morzsáit, hulladékait ily vékony füzetbe ? . . . Mi szükség itt

plutarchosi anekdoták- és legendákra ? melyek érezve semmiségöket,

szégyenkezve állnak a józan ész ítélszéke eltt* stb.

A többire nézve nem érzem magamat válaszszal adósnak. Azt

hiszem, mégis csak lesz olyan olvasóm, a ki megérti azt a bírálatot, s

nem mindenkinek imponál az a 32151 sz. intézvény, melyet Theisz úr

nagy garral világgá hirdet. A Petité ílistoire különben — mint hiteles

forrásból tudom — nem tartozik az ajánlott (kétszer aláhúzva!) segéd-

könyvek közé : pusztán csak engedélyezve van. H. A.

l
) Granda Ecrivains de la Francé. Hachette.

-) Noiwcaux Lundis. X, p. 350 sqq.
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ALÁÍRÁSI FELHÍVÁS. 'S

aláírási felhívás

a Magyar Tudományos Akadémia könyrkiad-rállalatára.

A M. T. Akadémia a folyó évvel könyvkiadó vállalatának új IV-dik

cyklusát
(

1 884— 1886) indítja meg. Feladatát nem látja kimerítve, sami
kulturális viszonyaink között nem is láthatja, a tudományoknak szak-

szer s csupán a szakkörök érdekldésére számító mívelése által. Nem-

csak gazdagítani törekszik a nemzet szellemi kincses házát, hanem &
szónak minél igazibb értelmében nemzeti tulajdonuá tenni azt. Mun-

kápsága ennélfogva a tudományok önálló mívelése mellett, a tudomá-

nyos ismeretek terjesztésére, a tudományos eladás mvészi és népszer formá-

jának kiképzésére is irányúi. A könyvkiadó vállalattal erre a nagy, nem-

zeti jelentség czélra törekszik. Oly eredeti és fordított munkák kiadását

határozta benne, melyeknek megválasztásában irodalmunk legszembet-

nbb hiányainak betöltése és a wuvelt közönség szükségleteinek hielégitése a

f szempontok.

Els felhívásának kibocsátása óta a legkitnbb munkák hosszú

és becses sorát, a tudomány klasszikusainak egész kis könyvtárát adta a

magyar közönségnek. Az ö kor klasszikus népeinek története, politikai,

társadalmi és mvészeti élete világhír mvek teljességében ismertet-

vék. A világirodalom története kitn monographiákban kezdve meg a

francziával és angollal. A magyar nyelvészet legfbb kérdései alapvet dol-

gozatokban tárgyalva. A philosophia jelenkori irányai, a politikai, jogi és

közgazdasági tudomány újabb vívmányai, felfogása és eszméi tanulságos

munkák egész sorában mutatva be. E gazdag könyvtárban ott vannak

Macaulay, Carlyle, Mommsen, Curtius, Thierry Amadé és Symonds törté-

nelmi, Leives és Stuart MM bölcseleti, Boissier, Nisardés 1
f

aine irodalmi,

Goethe költi, Miiller nyelvtudományi, Bluntschli, (ineist, Laveleye és

Todd politikai, Maine Sunmer és Carrara jogi, Leroy-Beaulieu pénzügyi

munkái : az eredetiek közt Arany János prózai dolgozatai, Hunfalvg Pál

és Vámbéry Ármin ethnographiai s nyelvészeti mvei és Pauler Tivadar

adalékai a magyar közjoghoz.

Az erkölcsi siker, melyrl e sorozat tanúskodik, megfelel küls
eredménynyel párosult. Az Akadémia nemcsak a rá háruló kötelesség

érzetével teljesítette feladatát, hanem azzal az örvendetes és biztos meg-

gyzdéssel is, hogy a nemzeti míveldésünkre oly fontos vállalat a

magyar közönségnél méltó fogékonyságra talált.

E kötelességérzettel és e meggyzdésben indítja meg a vállalat-

nak új, már negyedik cyklusát s értesíti a közönséget programmjáról.

Az említett általános szempontokon kivl, fleg a történelmi és irodalmi

sorozatba felveend munkák kijelölésénél, a Könyvkiadó Bizottság
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tekintettel volt arra, hogy az eddig kiadott müvekhez az újak. tárgyokra

nézve, folytatva vagy kiegészítve csatlakozzanak. A jog- és államtudományi

sorozat összeállításánál pedig figyelembe vette a gyakorlati élet némely

igényeit is, melyeknek a tudomány szempontjából való kielégítése nem
esik a könyvkiadó vállalat feladatán kivl.

Az új folyamnak ez irányelvek alapján összeállított programmja

a következ

:

Els sorozat. Történelem.

Mac-Carthy: Korunk törtenete. Angol eredetibl fordítja Szász

Béla. Három kötet.

Ranke Leopold : A romai pápák, egyházuk es államuk a XVI. es

XV11. században. Fordítja I,ehr Albert. Els kötet.

Symonds : Az olaszországi renaissance mvészete. Fordítja l'ulszkg
Károly. Egy kötet.

Thierry Amadé: Római történet az ötödi'c .században. Fordítja (heg

János. Három kötet.

Második sorozat. Irodalom.

Alexander Bernát : Kant. (Eredeti.) Második kötet.

Beöthy Zsolt : A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban.

(A Kisfaludy*Társaság pályázatán jutalmat nyert eredeti munka.) Egy
kötet.

Heinrich Gusztáv : A mmet irodalom története. (Eredeti.) Els és

második kötet.

Dante Divina Commediájából : A pokol, Szász Károly fordításában.

Egy kötet.

Taine : Az angol irodalom törtenete. Fordítja Csiky Gergely. Negye-
dik és ötödik kötet.

Harmadik sorozat. Jog- és Államtudomány.

Concha Gyz : Újkori alkotmányok. (Eredeti.) Két kötet.

Gide Pál : A nk joga. Egy kötet.

Lavergne Leó : A mezgazdaság Angliában, Skócziában és Irlandban.

Forditja Beksics Gusztáv. Egy kötet.

B. Krafft-Ebing: Törvényszéki lélektan. Fordítja dr. Schwarczer

Ottó. Egy kötet.

A könyvkiadó vállalat els sorozatából évenkint nyolezvan ív, a
másodikból hatvan ív, a harmadikból ötven hatvan ív, angol díszkötésben

fog 20 — 30 íves kötetekben megjelenni.

Az els sorozat egy évfolyamának ára négy, a második és har-

madiké három három foriut. Ezen kivl az angol vászonkötesert köte-

tenkent 40 krajezár fizetend.

Egy-egy évfolyam aláírási ára elre bérmentve küldend, ily ezíni

alatt: Akadémiai könyvkereskedés ( Knoll K. és Társa) Budapesten, az Aka-
démia epületében.

Az aláírás egy sorozatra is elfogadtatik, de három évre kötelez.

Az évi illetmény ezentúl minden esztend november hava folytán küldetik

szét, st esetleg már tavaszszal.
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1. Rendes tagok: pro 1881 : Dr. Hatala Péter, Budapest.

pro 1882 : Ambrus Mór, Losoncz. — Jeszenák Ráfáel, Losoncz. —
Komán Sándor, Budapest. — Simon Mihály, Nagy-Kikinda. — Dr. Thewrewk
Aurél, Budapest.

pro 1883 : Bartal Antal, Budapest. — Cserhalmi Samu. — Danielovits
Kálmán, Vi évre. — Dr. Fraknói Vilmos, Budapest. ~ Friedl Frigyes. —
Dr. Fröhlich Róbert, Budapest. — Geréb József. — Goldis János, Arad. —
Dr. Gyomlay Gyula. — Dr. Gyulai Pál. — Hegeds Béla. — Dr. Heinrich
Alajos.— Herald Ferenc. — Hofer Károly. — Holzinger Imre, Tata. — Jeszenák
Ráfáel, Losoncz. — Jurkovics Endre, Beszterczebánya. — Dr. Kanyurszky
György* Budapest. — Káposztási Jusztinián, Eger. — Dr. Keleti Vincze, Besz-
terczebánya. — Köpesdy Sándor, Budapest. — Dr. Krausz Jakab, Budapest. —
Lehr Albert, Budapest. — Markusovszky Samu, Pozsony. — Macskássy József,
Szeged. — Nátafalussy Kornél, Rozsnyó. — Németh Dezs. — Pfeiffer Antal,
Trencsén. — Pirchala Imre, Budapest. — Reitmann Ferencz. .— Róvy Ferencz,
Budapest. — Simon Mihály, Nagy-Kikinda. — Szke Adolf, Losoncz. —
Dr. Tarkányi Béla, Budapest. — Dr. Thewrewk Aurél, Budapest. — Uhrin Pál,
Szkala. — Vajdafy Géza, Ungvár. — Végh Endre, Kaposvár. — Zichy Antal,
Budapest. — Zsoldos Ben.

pro 1884' D*. Balázs Ferencz, Nagy-Szeben. — Barbarits L. Róhert. —
Dr. Boros Gábor, Nagy-Szeben. — Budaváry József* Nyitra. —- Dr. Burány
Gergely, Szombathely. — Cserép József, Sátoraija-Ujhely. — Érsekújvári
gymnasium. — Holzinger Imre, Tata. — Madarász Gusztáv, Va év. — G. Miháltz
Ödön, Miskolcz. — Olejovics János, Nagy-Károly. — Petrovich Ferencz, Nagy-
Várad. — Dr. Pecz Vilmos, Budapest — Dr. Pfeiffer Antal, Trencsén. —
Dr. Samu Ferencz, Pannonhalma. — Schill Salamon, Budapest. -*• Dr. Thewrewk
Emil, Budapest — Trémmer Gyula. — Dr. Wargha Samu, Esztergom. —
Várkonyi Endre, Vácz.

2. Rendkívüli tagok: pro 1883: Erdélyi Pál. — Kispál Mihály. —
Márton Jen. — Székely István.

pro 1884' Petz Gedeon. — Ifj. Reményi Ede. — Steuer János.

3. Oklevelekért fisettek : Holzinger Lnre. — Németh Dezs. —
Román Sándor (a lajstromból tévedésbl kimaradt.) — Dr. Samu Ferencz. —
Simon Mihály.

4. Eltaaetök: pro 1883; Belényesi g.-k. gymn. Va évre. — Kolozs-
vári ref. fiskola. — Marosvásárhelyi ref. fiskola. — Munkácsi gymnasium. —
Nagybányai fgymn. — Nagy-Károlyi nagygym. Vi évre. — Szilágyi József.

pro 188

4

.' Békési ref. gymn. Va évre. — Belényesi g.-k. gymnasium,
Va évre. — Beszterczebányai kir. gymn. — Binder Jen, Zsomboly. — Bossányi
József, Vi évre. — Budapesti kegy. rend. fgymn. — Budapesti ev. fgymn. —

-

Csiksomlyói fgymn, Debreczeni kath. gymn., Va évre. — Debreczeni városi

freál. — Dévai freál. — Egri ez. r. fgymn. — Eperjesi ev. collegium. —
Esztergomi szt b. r székház. — Fehértemplomi álL fgymn. — Franki István,

Újvidék. — Dr. Haynald Lajos, bjbornok-órsek. — H.-M.-vásárhelyi ref.

gymn. — Kassai pr. r. fgymn. — Katona Mihály. — Kecskeméti ref. lyceum. —
Kecskeméti róm. kath. fgymn. — Késmárki ev. lyceum. — Ifj. Klein Mór. —
Kolozsvári ref. fgymn. — komáromi szt. b. r. székház. — Lévai k. r. f-
gymnasium. — Losonczi kir. fgymn. — Miskolczi ref. fgymn. — Nagy-
becskereki k. r. gymn. — Nagy-Enyedi Bethlen-ftanoda. — Nagy-Kanizsai
polg. iskola. — Nagy-Károlyi nagygymn., Va évre. — Nagy-Kikindai fgymn —
Nagyszombati érs. fgymn. — Pannonhalmi b. r. könyvtár. — Papp Mihály,
Va évre. — Pécsi kath. fgymn. — Révai Samu, Eperjes. — Rozsnyói kath.
fgymn. — Selmeczbányai fgymn. — Sepszi-Szt.-GyÖrgyi Mikó-coUegium. —
Soproni sít. b. r. szókház. — Soproni ev. lyceum. — Szabadkai fgymn. —
Szamosujvári örm. kath. fgymn. — Szarvasi ev. fgymn. — Szászvárosi Kun-
tanoda. — Szentesi polg. iskola. — Szombathelyi kath fgymn. — Temesvári
freáL — Temesvári kath. fgymn. — Tordai unit. fgymn. — Zilahi ref.

eyron. — Zirczi ez. r. könwtár.
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PINDAROS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

Elsfejezet. A görög lyra.

I.

Nincsen a világirodalomban költészet, melynek mfajai oly

természetes rendben fejldtek volna, mint a görög költészet m-
fajai. De másrészt nem ismerünk költészetet, mely oly kevés költi

egyéniséget hozott volna létre, mint a görög. Mig pl. az angol iro-

dalom alakjainak, kinek-kinek megvan a maga ideálja, a maga

sajátságos világfelfogása és érzése, addig a görög költészet összes

termékei egy és ugyanazon ideálnak, a görög ideálnak a lenyomatai.

Érdekes e tényt a legsubjectivebb mfajon, a lyrán, meg-

vizsgálni.

Mieltt azonban ezt megtennk, legyen szabad néhány szó-

val a lyra történelmi fejldésérl megemlékeznünk.

Els sorban a görögök megváltozott társadalmi és politikai

viszonyai azok, melyek közt a görög lyrának ki kellett fejldnie.

A hskori emlékeket lassanként elhomályosították a jelen kor

eseményei. Elénk kereskedelmi forgalom fejldik a kelettel, külö-

nösen a görög haderkre támaszkodó Aegyptommal. Gazdagság és

jólét árad az eddig csak alárendelt néposztályokra. Új eszmék vál-

takozó áradata özönlik el Görögországban. A nép ereje öntudatára

kezd jutni.

A homerosi államformát hol aristokratikus színezet köztár-

saságok, hol oligarchiák és leggyakrabban kényuralmak váltották

fel, — míg más állam mind eme fokozatokon keresztül ment.

Majd minden görög városban .két párt keletkezik : aristokratiai és

demokratiai, — se pártok mindegyike ismét fractiókra szakad.

Ezer és ezerféle érdekek keresztezik egymást s az érdekeknek eme

részint pártbeli, részint törzsbeli különbségekben gyökeredz sok-

félesége az akkori görögök társadalmi életének felszínét háborgóvá

Fhilologiai Közlöny. VIII. 3. 4. 16
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tevé. Ezen kor, mely a perzsa háborúk végeztével talált megoldást,

s melyben a kormányformákkal egyetemben a vallási nézetek és a

philosophiai kutatásnak, meg a világfelfogásnak irányai lassan, de

észrevétlen megváltoztak, — ez az úgynevezett átalakulási korszak

volt a görög lyra szülje.

A hskor emlékeit tehát a jelenkor szorította ki. Az eposz

virágzását felváltja a lyra.

Máskor is így volt ez. Mert az emberi léleknek, mint typikus

egységnek redi finomabbak, mélységesebbek, tán mveltebbek is

lehetnek ugyan a kultúra elre haladtával : ám e magasabb tökély,

e finomulás, ez elmélyedés a történeti idk elejétl napjainkig, —
tehát nyomorult három ezer év óta — csakis színét, árnyalatait

változtatta meg az emberi szív nyilatkozatainak, de lényegét még

nem. Az ókori lyrikus is csak épen úgy, mint a korunkbeli, az érz
szív hangjait vévé lantja húrjaira.

II.

S mégis, — miként van az, hogy a görög lyra a tisztán

modern míveltségü ember szemében legalább is közönyös, —
miként van, hogy mai értelm dal, « melyben az érzések benssé-

gét nem zavarja semmi idegen elem,» a görög költészetben nin-

csen ? Miként van, hogy az epeked szerelmes, kinek szíve a szere-

lem legszentebb, legmagasztosabb ideálján csüng, ezt az ideált

hiába keresi bármin görög lyrikusban, — hogy a rajongó senti-

mentalismus, a sóvárgó melancholia, a genre-kép kedólyessége, a

lélek világfájdalmas évdéséböl fakadó kétely, a keser gúny, a

hamleti maró önkínzás, a pokoli fájdalmaktól marczangolt szív

jajkiáltáeai, szóval a lelki élet minden legfinomabb szálát megre-

zegtet érzés a kétségbeesés dsemoni hatalmától le a ,megadás szi-

lárd hitéig, a keser tapasztalatokon edzett humortól a remény-

telen, síró fájdalomig, a szerelem legmagasztosabb hitétl a szen-

vedély ezer és ezer fokozatain keresztül le az érzékiség vakságáig a

görög költészetben, jelesül a lyrában érvényre alig is juthat?

Honnan e szokatlan, nekünk modern embereknek megfoghatatlan

idegenszerség?

A mai kor par excellence az egyéniség kora. Az egyéni jellem

ezer- és ezer-féle változatai ugyanannyi világfelfogásban jelentkez-

nek és a mint a mai ember a maga egyéniségének, hogy úgy
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mondjam, megoldását tekinti életczélnak, ugy ez egyéni k'dombo-

rodás különféle módosulatai másokban mindig lekötik figyelmét.

Az ó-kor a vallási, a hazai, a nemzeti mindenhatóság kora.

A görög ember minden izében annyira össze volt forrva a nyilvá-

nos élettel, vallási és társadalmi felfogásai annyira megvoltak pol-

gártársaiban is, hogy csakis ezen közös szellembl merített, arra

vonatkozó és azt képvisel mtermék nyerhette meg maradandóan

tetszését.

A modern lyra az egyén érzelmi világának kifejezje. Erde-

ket, felkaroltatást remélhet még akkor is, st tán épen akkor, ha

az egyén szivének legtitkosabb rugóit, lelke legfinomabb és legsajá-

tosabb szálait feltárja, és ha világfelfogása mint unicum áll is

szemben az egész emberiséggel.

Heine költészete, ez a legindividuálisabb költészet, csak is

korunkban képzelhet. Byronnak vakmerséggel határos subjecti-

vitása, ez a követelleg fellép szinteség, az ó-kor fogalmából tel-

jesen ki van zárva. Petfi, Béranger tanulatlan pacsirtadalai,

melyek a népköltészetre támaszkodnak ugyan, de ép ez által egyéni

bélyegöket annál bajosabbá teszik, a modern szellem incarnátiói.

• Musset, Poe Edgár, Burns, Shelley és a többi izzó agyú modern

szellemek mind korunk fiai. Túlcsigázott idegeikkel, hányatott

éltökkel, a szükség és nyomor fájdalmain edzett tapasztalataikkal

más költészetet teremtenek, mint ama görög emberek, kiknek

pbysicuma nagy, hite szkkörü, de mély, lelki összhangjok za-

vartalan. •

Az antik (nevezetesen görög) lyrikus saját lelke érzeményeit

zengi ugyan, de ezeket nem az egyéni lélek önmaga teremtette

forrongása szüli, hanem a nemzeti közösség, a közös harmónia

reflexhatása. A görög lyrikus érzései látszólag bármily egyéniek

legyenek is, lényegileg mindig és mindenkor ezen nemzeti tudat

közvetlenségén szrdnek meg.

A lovagi korban fejldött ideális szerelem a romanticismus

eredménye : ez a görög lyrának nem lehet tárgya. A sentimentális

érzés, mely mindenütt a természetesség hiányát siratja, minden-

koron a gyermekies naivság kiveszte felett panaszolkodik, s mely a

corruptio magvait rejteget római aranykor lyrájában már is fel-

villan, nem foglal helyet a görög lyrában ; mert hiszen a természe-

tesség, a naivság, az emberiség örök ifjúsága, a mely nem siratja

a multat, mert öntudatlan élvezi a romlatlan jelent, kiben volna

16*
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meg, ha nem a görögökben? Miért epekedjék a görög ember lelke,

mint a mienk, ha lelkében meghasonlás nincsen ? Mindezt görög

lyrában ne keressünk

!

A hazaszeretet ellenben, a haza közös érdekei iránt minden-

kiben egyformán lángoló lelkesedés, a hazaszeretetnek ezen közö-

sen lüktet érverése kiváló és mindenütt végigvonuló hangulata

a görög lyrának. — Társas, tehát közös öröm, közös bánat, közös

optimismus, — íme a görög lyra színezete

!

A természet iránti subjectiv érzés, mely vigaszt, enyhülést,

erkölcsi felmagasztalást keres a világ kajánsága ellen a természet

fenséges magányában, s mely érzéssel az emberiséget Rousseau

ajándékozá meg legelször, — a régiek költészetében s így lyrájá-

ban sem fordul el. Az egekig tornyosuló bérezek, a szédít mély-

ség sziklahasadékok, a vadregényes tájak semmi érzést sem kel-

tettek az ó-kor igaz fiában, a ki máskép fogta fel a természetet,

mint mi, s a ki .inkább a kies, messzire nyúló, itt-ott domboktól

szegélyzett, kényelmes, kellemes szórakozást és bájos üdülést

nyújtó vidékeket kedveié. *)

Természetesen ! Mert akkor mveltség és természet oly éles

ellentétben nem állottak, mint ma, — s az emberiség nem keresett

a természetben orvosságot olyan betegség ellen, melyben tényleg

nem sínyldött.

E naiv életfelfogással párosult nemzeti közösség tudata tehát

annak az oka, hogy a nagy görög költk müvei, akár eposban, akár

lyrában, akár drámában, tulajdonkép nem az egyén lelki fejldésé-

nek a kinyomatai, nem tekinthetk psychologiai tükörképeknek,

melyekben magának a költnek küzdelmes erkölcsi világát meg-

*) Legjellemzbb e részben két nyilatkozat. Az egyik Plátó-é, kitl

a magas lendület phantasiát bizonyára senki sem vitathatja el : Ph-aedros :

•Te oly emberhez hasonlítsz, kit, mint idegent, körülvezetnek s aki nem
ide való. Hisz soha sem léped át a határt, s úgy hiszem, nem is tetted ki

soha a lábadat a város falain. • Sokrates : «Bocsáss meg, kedvesem. Én
ugyanis szeretek tanulni. A virányok és fák pedig semmire sem tanítanak

meg, de igenis a városi emberek* (Plató, Phaedr. V. fej.) A másik hely

Quintilianusé (VIII, 3, 9.): « Szebbnek tartsam-e a telket, a hol a liliom,

ibolya, kökörcsin terem, hol források fakadnak, mint a hol érett és duzzadó

szl van ? Én sorba ós bizonyos térközökbe állítom gyümölcsfáimat.

Mert mi gyönyörbb ama szabályos fasornál, mely, bármelyik oldalról

tekintve, egyenes ?»
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látnók. Nem vallanak a költ mvészi periódusaira oly értelemben,

mint modern iróink életét fejldési korszakokra szokás osztani.

Nincs tán tanulságosabb példa arra nézve, hogy mennyire

elüt a két költészet lényege egymástól, ha Pindarosunkat egy másik

hires ódaköltvel, Leopardival hasonlítjuk össze. Sok a megegyezés

kettejök közt. A szigorú rendekben haladó metrum korlátait

elhagyva, a szabadabb rhythmust ragadja meg is. Páratlan ódái

er, a fenség légkörében mozgó lelkesedés közös elemek mind-

kettnél. S mégis mi nagy különbség az antik és modern ódakölt

között: a mély vallásosság derült harmóniája, a világrendbe való

önkénytes belenyugvás Pindarosnál, — a kínoktól marczangolt

pessimismus, melynek nincs vigasza, csak a kétségbeesés tátongó

örvénye, Leopardinál. Amott a mosolygó, verfényes kék ég,— itt

a szürke, végtelen egyformaóágában lankasztó, de mégis fenséges

mennyboltozat. *)

Ezen magasra fokozott nemzeti tudat, ez a környez társa-

dalmi állapotokba való teljes és osztatlan megnyugvás, ez a helyes

mérték elve az, a mi a görög lyrát oly sajátossá teszi. Ennek

köszöni az, mint minden görög költi alkotás azt, a mit mi classi-

cai nyugalomnak szeretünk nevezni. A közös hazának, közös

vallásnak, közös fajnak, közös erkölcsi világrendnek másokban is

feltételezett hite, mely a görög állam minden fiának lelkét telides-

teli megtölti vala, és mely abban a lélekben semmi ürt avagy héza-

got nem hagy vala, — ez a harmónia ismerszik meg a görög

irodalmon és különösen ennek itt tárgyalt mfaján, a lyrán.

A görög lyrát tehát nem reális lényege, — mert hisz érzelmeket

zeng a görög lantos is, — hanem formai lényege teszi specificusan

görög lyrává. Ne a tárgyban, hanem a tárgy színezésében keressük

a különbséget.

III.

A görög lyrán keresztül vonuló emez alapszínezet természe-

tesen hol ersebben, hol gyengébben nyilatkozik. Ersebben a

dóroknál, gyengébben az aeoloknál s a mozgékony lelk, versabilis

*) (Különösen « Olaszországhoz », «Angelo Maii, «Egy lapdajatékban

gyzedelmeskedre* czím darabjai Leopardinak nyújtanak érdekes egybe-

vetési pontokat.)
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iónoknál. A mondottakból önkényt folyik, hogy Pindarosnak, a ki

a kar-dalköltészetbl, tehát «a görög népdal ideáljából^ indult ki,

a maga költészetében hagyományoktól szentesített úton kellett

haladnia.

A görögök árja és aegyptomi elemekkel vegyes mythos-világát

Homeros és Hesiodos korában a görögség minden rétege közös

nemzeti kincsnek tekinti. Ugyanazok az istenalakok járták minde-

nütt, — hol az egyik, hol a másik istenség elnyben részesülve.

Ama két költ után, kik a nép hitét teljesen kifejezésre hozták, a

görögök tulajdonképi vallásos speculatiója megszakadt, — a görög

mythosnak ama költk eltt oly szétmálló anyaga, oly rohamos

folyása megállapodott. Midn tehát Pindaros a mythosi elemet beié-

vonta költészetébe — pedig ezt ugyancsak bségesen belevonta —
készen találta már az egyes mythosok ezerféle megállapított válto-

zatait, melyekbl nagyjában nem volt szabad eltérnie, ha csak a

közérzületet nem akarta maga ellen felzúdítani. Egyes egyedül a

tisztán helyi érdek mythosok szenvedtek meg itt-ott némi vál-

tozást.

Mondottuk, hogy Pindaros egy hosszú megelz lyrai fejl-

désnek örökségét találta készen. A mit eldjei e téren teremtettek,

annak tekintetbe vétele kötelez volt reá nézve. Pindarosnak tehát

még az illet mfaj szempontjától sem volt szabad eltekintenie. l
)

Más törvényszerségnek kellett hódolnia, mikor ódát írt, — más-

nak, ha asztali dalt, panaszdalt, vagy dithyrambuet szerkesztett. Itt

minden egyes mfajnak nem csak küls formája volt megállapítva,

nem csak a zenei vagy rhythmusi hangnem, nem csak a haszná-

landó nyelvezet, — hanem maga a hangulat is, volt legyen az akár

ünnepélyes, akár fájdalmasan síró, akár féktelenül csapongó. Pin-

daros a maga ódáiban olyan tárgyakat énekelt meg, melyek egész

Görögországot érdekelték és a görög nemzet nagyra fejlett nemes

ambitióját folyvást táplálták. A görögök nemzeti játékai azon

hatalmas kapcsok sorába tartoznak, melyek a topographiai viszo-

nyoknál fogva különvált, de lényegekben testvér görög törzseket

egymáshoz fzték, és bennök az összetartozandóság érzetét mindig

ébren tartották. Eme játékokra Hellas minden zugából sereglettek

a vendégek : itt vitatták meg közös, nagy eseményeiket, itt súr-

lódtak vallási, politikai, társadalmi nézeteik.

(V. ö. jellemz sorait Nem. VII.)
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Ezen játékok gyzit, a halandók legboldogabbjait, kiknek a

költ szerint itt a földön kezddik mennyei életük, énekli megPin-
daros. Oly alapra kellett tehát helyezkednie, mely az egész Hellas

lakóinak közös fejldése útján épült.

Nézzük már most, a görög lyra (a melost értve rajta, mert az

elégia s a iambikus költészet középfajok) Pindaros koráig mikép

fejldött?

IV.

A lyrai költészet, mint minden költészet, vallásos eredet.

Az emberi szív támaszt keres a hitben és ünnepélyes szertartások

közt segítségül hívja az istenséget vagy megköszöni a vett jótéte-

ményt. A görög lyra csirái Kis-Azsiából kerültek elször a dór

Kréta szigetére, hol különösen a vallás szolgálatában álló orches-

tikai vagyis tánczzene s az evvel kapcsolatos rhythmus fejldött

ki. A görög paean és anapaestos Kréta szigetérl erednek. Minda-

mellett Kréta befolyása Hellasra e tekintetben inkább csak zenei

volt. Költészetrl még a fejldés ezen fokán nem lehetett szó.

Kréta ezen befolyása fleg a nagyobbára dór lakosságú

Peloponnesosra, jelesül Spartára terjedt. A spártaiak zene és ének

kíséretében járó kartáncza krétai eredet s költészetök mindvégig

karköltészet maradt.

A vallásos lyrának eme kezdetleges neme magában Spártá-

ban, hol az ének és a zene fegyelmez nevelés lényeges kelléke vala,

csakhamar tova fejldött. Falakja e haladásnak Terpander, ki a

héthúrú lant alkalmazásával és a fuvola meg kithara összehangzó

egyesítésével a zenei stróphát bevégezte. Utána az asolok készítették

el a görög zene, illetve melos második korszakát, mely nem elége-

dett meg az áthagyományozott versszakkal, stróphával, hanem

ehhez a hangnemek tarkítása révén az antistróphát, az ellenvers-

szakot csatolta. E meglehets széles básison álltak a lyd szárma-

zású Alkman és a Pindaros els úttörje Stesichoros, kik közöl az

utóbbi a hosszú soros ellenversszakot az epodossal zeneileg lezárta

és sok oldalú költi mködésével a görög lyrai költészetnek meg-

adta az irányait. Megvolt tehát már a Pindaros ódáinak három

formai tényezje : a versszak, ellenversszak és végversszak.

De nem csak technikai oldala a lyrának fejldött tovább, —
fajai is szaporodtak. Stesichoros, kezdve a hosszú mythosi beszély -

Digitized by VjOOQIC



232 FINÁCZY ERN.

félétl egészen a rövid paBanig sokféle lyrai költeményt írt ; Árion

leginkább a dithyrambost mívelte; a tüzes Ibykos is mythosi tár-

gyakat választott, de lángoló szerelmi dalait is emlegetik ; Bacchyli-

des nyugalmasabb természete sokféle versnemmel megpróbálkozott.

Pindaros legkitnbb eldje a Keosi Simonides volt, kinek eszméi

ugyan kevésbé mélyek, kinek költi felhevülése ugyan kevésbé elra-

gadó lehetett mint a Pindarosé, — de a kinek « világi bölcsessége,

gyengédsége az álladalmak és kormányzók viszonyai tárgyalásá-

ban » teljes sikerre számíthattak. Lelkes dalnoka a szabadságnak,

a gyzelemnek és harczi dicsségnek, ión születési, de dór érzület

és gondolkozású ember, hivatva volt a lyrai költészet útját Pinda-

rosnak elkészíteni. volt az els a ki gyzelmi dalokat írt.

Párhuzamosan az ecsetelt irányokkal haladt az aeolok és

késbb az iónok lyrai költészete, mely utóbbi, bizonyos kezdetleges

kapcsolatba kezdett lépni az érzelem világával. A perzsa háborúk

kezdetén, midn a görög ember lelke át meg át volt hatva a közös-

ség, az általános nemzeti akarat hatalmával, ekkor történt azután,

hogy az eredeti népies, tehát közös elem magába olvasztotta az

aeolok és iónak révén kifejlesztett egyéni elemeket ; és ebbl a kap-

csolatból emelkedett ki Pindaros, kit azért soroztak a görögök a

magok bölcsei közé, mert a népies és egyéni elemek ama szövetsé-

gét magas erkölcsi szempontok alá tudta sorolni.

A Pindarostól müveit karköltészet fajairól részletesen szólni,

ezúttal nem lehet feladatom. Csak röviden fel akarom sorolni.

Ilyen legelször is a tisztán vallásos tartalmú paeán, melyben az

ember hálája és bizalma a hatalmas istenek iránt nyilvánult.

Rokon vele a nomos, a dór törzs rhythmikus choraléja, kivált

Apollón cultusának köszöni eredetét. Ellenlábasa a paeannak a

szintén Apollón tiszteletére készült, derült hangulatú hyporchema,

melyet mimikai taglejtés és táncz kísért. Nagy keletnek örvendett

az istenek magasztalására elénekelt hymnus, melyre rendesen vala-

mely isten ünnepe vagy vallásos ritus szolgáltatott küls okot.

Leginkább dórok mvelték. Körmeneteknél énekelték a prosdiát.

A szerelmi melos körébe tartozik a nászdal (hymenaios). Kedves

halottért zengték $ threnos-t, vagy panaszdalt. Bacchos és Kybele

tiszteletébl eredt a dionysosi mámor lelkesedésével eltelt dithyram-

bos. Utoljára hagytuk a dicsér dalt, az enkomiont, melynek egyik

alfaja a diadalmi óda, az epinikion.

Pindaros a melos valamennyi ágában kitn helyet foglal el.
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De a sors úgy akarta, hogy csak gyzelmi énekei maradjanak

rán](. A többirl csak töredékes tudomásunk van.

Második fejezet. Pindaros ifjúsága.

I.

Pindaros az 522. évben Kr. e. született Boeotiában Thebse

városa határán. Mintha a sors már születését a jöv rendeltetés

reményében megszentelte volna, azon idben pillantá meg a nap-

világot legelször, mikor a pythiai játékok javában folytak. Mi ékes

szavú hirdetjök lön késbb az érett korú költ

!

Apját Daiphantosnak, anyját Kleidikének hittak. A család,

melynek Pindaros ivadéka, szegény bár, de srégi, minden izében

teli-vér aristokratikus vala — az Aegidák híres nemzedéke, mely-

rl a görögök alapítási és gyarmatosítási története oly gyakran

emlékszik meg.

Közép-Görögország enyhe éghajlata alatt folytak le a korán

ér gyermek els évei. Thebaetl Thespieeig és Tanagráig minden

hely, minden k a mély, vallásos kegyelet nyomait viselé. Úton-

útfelén szobrok, oltárok, templomok, hirdetek a boeotok isten-

tiszteletét. Pindaros itt nevelkedett ezen hagyománynyal teljes

vidéken, mely Hesiodost vallotta költjének, s melynek fiai, meg-

különböztetésül a finom és élelmes athéniektl, a régiséghez szí-

vósan ragaszkodó s kissé darabos, de máskülönben egyenes szív

által-emberek valának. Itt szívhatta magába egész jellemének

éltet nedjét, az szinte, mélységes hitet.

A hagyomány-mese képes beszéde az, mely már a családja

körében serdül gyermek csendes életében vonatkozásokat vél fel-

találni jövend nagyságára. Az alvó ifjú ajkára édes mézet rak a

szorgalmatos méhe, hogy a költ mézes ajkú dalát megértesse

velünk.

Pindaros is görög nevelésben részesült, azaz nem tanúit

csak annyit, a mennyit bármelyik honfitársa. A nevelés akkoriban

uniform volt. Csakhogy persze az egyenl nagyságú ismeretcsirák

aztán a szerint váltak hatalmas sudarú fákká vagy földön kúszó

cserjékké, a mint az egyenl mérv oktatás jobb vagy gyengébb

talajra esett.

Költnk családjában a fu7olázás mvészete czéhszerüen apá-

ról fiúra szállt. E részben tehát már az apai ház nyújtotta lelkének
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a zenei összhang els képeit. Thebse városában akkor tájt elég

pezsg irodalmi áramlatok keresztezték egymást. Két nköltt
említ a hagyomány, Myrtist és Korinnát, kik tán már Pindaros

ifjú éveiben versenytársai valának. Myrtisen túltett az ifjú; míg

Korinna az idsebb fél jogosult önérzetével rótta meg hibáit.

A hagyomány szerint a költ els kísérletei minden mythosi elem-

nek híjával voltak. Ezt kifogásolta Korinna. Költnk tehát ezentúl

javulni igyekezett, de mint fiatal tehetség a másik szélsségbe

esett. Korinna pedig azt jegyzé meg, hogy a mythosi elemet nem
zsák-számra, hanem csak marékkal kell bele szni a mbe. —
E kétes hitel adoma is mutatja, hogy a szép szellemek mködését
Thebaeben is elég érdekldés kísérte.

Mindamellett az ifjú, elérve tizenhatodik évét, szknek találta

fejledez tehetsége számára Thebaet, bármily lángolón szerette is

szülföldjét és bár « anyjának, az aranyvért Thebaenek kívánságát

legmagasabbra becsülé». Erezhette magában, hogy nem született

helyi költnek. Tán sejté, hogy szava egykoron egész Görögorszá-

got a Pindustól a Tsenaronig, és még azon túl, a müveit világ min-

den zugáig, a Herakles oszlopáig be fogja járni ! Felkérésé hát a

minden szép és jó góczpontját, a dics Athént.

II.

Athénben kell keresnünk Pindaros tehetségének teljes kifej-

tését. Itt élesedett szeme, itt gazdagodott lelke, itt finomult ízlése,

itt ersbödött technikája. Fájdalom, a mostoha sors élete rajzát oly

fogyatékosan hagyta ránk, hogy a valót inkább csak sejthetjük.

A költ megmaradt mvei pedig oly egységes szellemnek, oly azo-

nos és összhangzó organismusnak a gyökerei, hogy azokból analy-

tice kimagyarázni a költ geniusának emelkedését, tetpontját és

hanyatlását nem lehet. A német tudósoknak, kik mindent hüvelybe

bujtatnak, már néhány ily fajta kísérlete dugába dlt. Hiú igyeke-

zet volna Pindaros mveit idrendben elévenni, s bellök a költi

fejldés egymásutánjára következtetni, mint a színkép elemeibl a

tlünk oly távol es égi test anyagára. Buchholz-ot sem követhet-

jük, a ki rubrikákba és paragraphusokba sorolja a költ ethicai

taglalását.

Athén már akkor, az 506-dik év körül, a zenei mvészetek

hazája vala. Pindaros egy csapásra itt találta magát ebben a bámu-
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latos városban, hol minden szebbnek, bajosabbnak, üdébbnek

mutatkozhatott, hol akkortájt irodalom és mvészet, állami élet

és közszellem hevesen forrongott, hogy -mindezek együtt véve oly

fiakat neveljenek, a milyenek Marathonnál és Salamisnál a buta

rabszolga tömeget porba fogták tiporni.

Bár Pindaros, feltehet, szigorú aristokratikus nevelésben

részesült, egészen még sem vonhatta ki magát ily ifjú korában a

kor áramlata ell, mely Athénben nyilatkozott legélesebben.

A sophisták elhirnökei már kezdtek felsarjadzani. A megcsonto-

sodott társadalmi formák rég foszlásnak indultak, a régi dogma

hajtásai elelfonnyadtak, a liberalismus egy új áramlata szebb jöv-

vel kecsegtete mindenkit, mely jövt persze csak ezreknek a perzsák

csapásai alatt ontott vére idézheté fel. A hagyományban való bizo-

nyos scepticismusnak, a tndésnek, a kezd kritikának volt ez kora.

Pindaros költészete igazolja, hogy bármily csekély mértékben, de

mégis volt hatása reá is, a telivér dór ifjúra az áramlatnak.

Athénben, tudomásunk szerint, több kitn tanítója volt. Az

énekben Agathokles volt mestere, a zenében a híres Lasos, a kar-

dal zenekíséretének javítója, ki a zene elméletével irodalmilag is

foglalkozott. Lasos tanítása inkább csak theória lehetett, s a gya-

korlati kivitel mvészies árnyalatait harmadik tanítójától Apollo-

dorostól sajátítá el. Azt olvassuk ugyanis egyik régi életrajzában,

hogy fiatal költnket bizta volt meg Apollodoros az ú. n. kyklikus

kardalok vezetésével. x
)

III.

így fejldött a fiatal, nagy tehetség költ, midn élte husza-

dik évében kilép a homályból, megnyitja ajakát, s elkezdi soha

nem hallott, hatalmas igékben hangoztatni az egész Görögországot

érdekl,, minden kebelben visszhangra találó gyzelmi dalokat,

melyek utóbb halhatatlanná tevék. Merész önbizalommal, melyet a

világ minden ódaköltje tle vett, hirdeti dala hatalmát s mindjárt

els költeményében reményli, hogy dala a gyzt kortársai szemé-

ben irigység, a nk szemében pedig szerelem tárgyává teendi.

Beható vizsgálatok ugyanis kiderítették, hogy élete huszadik

*) Az éneklk kör-alakban voltak felállítva. E kar-dalok a történeti

idkben rendesen dithyrarnbusok.
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évében, az 502-dik Kr. e. évben kelt tizedik pythiai ódája, nyilván

els költeménye. x
) A thessaliai születés Hippokleas pythiai gy-

zelmét magasztalja benne a költ. Nem csak Hippokleas a vitéz

ember, azok voltak már sei is. Hadi szerencséjöket az isteneknek

köszönik. E gondolat szolgál bevezetésül, a mire aztán mvészi
fordulattal hozzá kapcsolja a Hyperboraeusok és Perseus mythosát,

hogy ily módon kifejezze a görögségnek mély vallásos érzületén

alapuló ama meggyzdését, hogy a teljes, osztatlan boldogság

nem embernek való; ezt csak Istennek van joga élvezni. Halandó

ember elégedjék meg avval a ritka szerencsével, ha a nyilvános

játékokban diadalt arat, miként Hippokleas, s ha e diadalát a költ

szava halhatatlanná teszi : « Boldog és daliásra érdemes az a férfi »,

úgy mond, t a ki keze erejével vagy lába gyorsaságával gyzedel-

meskedve, bátorságával és harczi erejével a legnagyobb díjat

elnyeri, és megéri, hogy fia is pythiai dicskoszorút arat.» Pindaros

itt a görögök köztudatát fejezi ki. Lehetett-e görög emberre nézve

nagyobb dicsség, mint százezerekre men sokaság örömrivalgásai

közt a borostyánkoszorút elnyerni, mely nemcsak t magát, szü-

lit, családját, hanem egész hazáját is megörökíté? Hát ha még a

költ dalba foglalá nevét! «A kiállott fáradalmaknak » úgymond

másvalahol « legjobb orvosa a jó kedv: ezt pedig a múzsák bölcs

leánya, a dal, varázsolja elénk. Meleg víz nem gyógyítfa meg úgy

a beteg tagokat, mint a lantra szabott dicséret. Túl éli a tettet a

szó, melyet nyelvünk a Kellemek erejével lelkünk mélyébl

fakaszt.

»

Pindaros els költeménye korán sem viseli magán a kezd
mvészet nyomait : szerkezete kifogástalan és a költ észjárásá-

hoz képest elég átlátszó, mythosza kerekded egészet képez s jól

illik a tervezetbe. Annyi tán megengedhet, hogy ódái er dolgá-

ban a késbbi költemények felülmúlják.

Látni való, hogy, mindjárt els költeményében öntudatosan

választott ódáinak tárgyat a költ. Gyzelmeket és gyzket akar

megénekelni, oly tárgyat tehát, mely egész nemzetét érdeklé, s

melyben minden egyéb fenséges és magasztos elem összeolvad-

hatott : haza, istenség, emberiség, háború, béke. Az ódái tehát

l
) Pindaros költeményeinek idrendjében Bergk tabelláris kimutatását

igyekeztem, — a mennyire a csoportosítás engedte — követni (Bergk,

Poetae Lyrici Graeci 7 kk.).
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nem horatiusi értelemben vett ódák, melyeknek túlnyomó része

könny, játszi envelgés, szívdal, bordal, társas ének stb. ; az ódái

hsi ódák, mint a Horatius úgynevezett római ódái, Platen több

kitn hymnusa, Berzsenyi leglángolóbb hazafisággal teli darabjai,

vagy Klopstock vallásos ódái.

(Folytatjuk.)

Dr. Fináczy Ern.

CANTIONALE ET PASSIONALE HUNGARICUM. *)

Ft. Bogisich Mihály úr az Akadémia 1882. január 2-án tar-

tott ülésén ily czímti Codexrl olvasott ismertetést, mely az egye-

temi ktárban A. 207. sz. a. riztetik. — Ez ismertetésben oly sok

mindent halmoz össze, hogy szinte lehetetlen belle kiigazodni ;

ugyanazért én kénytelen vagyok sorról sorra menni az ismer-

tetésén, apróra czáfolni meg az állításait, hogy eképen kimutas-

sam, — a mint már máskor is tettem, — miszerint Bogisich úr-

nak a régi Codexek, Gradualok, Cantionalék vagy Hymnariumok
körül nagyon kevés ismerete van, s a mi van is, nem helyes ala-

pon álló ! — Az, a ki egy XVII. száz végérl való gyjteményben

ha meglát egy szép magyar éneket, rögtön nagy örömmel kiált fel

:

íme ez is a mienk ! a nélkül hogy ismerné az elz század ref. gyj-
teményeit, melyekbl kiviláglik az illet magyar református szerz

neve, — az, a ki Batizi András énekét sajátjakúl tekinti, Huszár

Gálét, Szegedi Kis Istvánét, Dávid Ferenczét, Péczeli Király

Imréét, brevi manu eloccupálja, a nélkül hogy a XVI. század éne-

kes könyvei közül csak egyet is ismerne, vagy valaha látta volna

Gönczi négy els kiadásának bármelyikét ; — az, a ki minden

komoly vizsgálat vagy tanulmányozás nélkül a «Mennybl jövök

most hozzátok» -at s magyar hymnusúl tünteti fel; holott a k

csak az abc-jét ismeri is a régi énekes könyvek- s énekeknek, tudnia

kell, hogy ez Luther éneke s E. E. Koch I. k. 241. 1. szerint Luk
v

ev. 2. alapján készült s írva van: «Aus fremden Landen komm
ich her» kezdet német világi dalra (u. o. 467. 1.), kelt 1535-ben

(u. o. 470. 1.), tehát nem s magyar ének, elször megjelent 1 540-ben,

*) Societatis Jesu, residentia Turóciensis. — Kózirati katli. énekgyüj-

temóny a XVII. századból.
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a Lothernél nyomatott magdeburgi énekesben ; az, — mondom—
nem képes helyes ítéletet, helyes ismertetést mondani s adni a

régi énekek- s énekesekrl ! Csodálom, hogy azok a tudós urak ott

az Akadémiánál — kiknek nagy módjukban van az eredeti kút-

fket tanulmányozni, — utána nem néznek B. úr ferde állításai-

nak, s szintén meg nem mondják, ne szaporítsa B. úr helytelen

állításai által az irodalomtörténeti szövevényeket, hanem iparkod-

jék helyes és alapos ismereteket szerezni, s akkor indulni el e

nagyon nehéz és felette míveletlen nyomon

!

De hogy a tagadás helyett állítsak is, im elmondom — el-

ször csak röviden — állításomat, azután késbb be is bizonyítom,

miszerint a B. úr által ismertetett Cantionale-ban nem magyar,

hanem cseh, tót és német énekek foglaltatnak, s midn azt állítja B.

úr, hogy ezek az énekek alapíták meg a magyar miseéneket, bizony

mondom, rósz szolgálatot tesz saját felekezetének.

De menjünk végig pontról pontra

:

Mindjárt az elején elismeri B. úr, hogy «az egyházi nép-

énekek nemzeti régi és tulajdonjogi kérdését a protestantismus

vette fel » , s hogy e kérdés felett Németországon keser harcz víva-

tott, mely a katholikusok gyzelmével végzdött — (3. 1.).

Hogyan ? miként ? arról épen nem értesít bennünket, világért

se átallja a középkori német népénekeket (ha ugyan vannak ilye-

nek !), — világért sem említi, hogy a valódi népénekeket Német-

országon is a reformatio teremtette: «Ein véste Burg ist unser

Gott» — «Vom Himmel hoch da komm ich her», — «Kom, Hei-

liger Geist, Herre Gott», — «Wer weisz wie naht mir mein Ende»

sat. sat. ; hanem egész határozottsággal állítja, hogy « a reformatio

férfiai lázas sietséggel fordították le a kath. egyház fenséges hym-

nusait» (4. 1.).

A ki ily nagy fontosságú dologban ítéletet akar mondani,

még pedig nem szó-beszéd közben, hanem irodalmi téren, pláne az

ország tudós színe — az Akadémia eltt ; annak els kötelessége a

külömbséget 7negtanúlni a rituális hymnus és népének között/

Amahoz semmi köze a népnek, kántálja a pap meg a kántor

!

Az a citatiója tehát B. úrnak, melyben hivatkozik Luthernek

1542-ben megjelent «Begrebnisgesengen» czímti könyvének el-

szavára, épen ellene bizonyít, hisz Luther ott maga mondja, hogy

rituális énekek azok, miknek a népénekekhez semmi közük, st
ezektl merben külömböznek.
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Hazánkban— mondja B. úr (5. 1.)— e tárgy, egy-két hírlapi

czikket kivéve, még komoly vitatkozásra nem adott alkalmat!

Engedelmet kérek ! én három év óta nagyon is komolyan beszélek,

s hogy dolgozom, búvárkodom, munkálkodom, ennek egyesegye-

düli és nagyon komoly czélja az, hogy édes és örök tulajdonainkat,

a XVI. százi népénekeket, az eloccupálástól megvédelmezzem, s B.

úr alaptalan és ferde állításait — ha még az Akadémia eltt mon-

datnak is — tönkre silányítsam ! Én tehát teljes hittel és remény-

nyel vagyok az iránt, hogy míg egyetlen elfogulatlan és világos fejit s

ítéletü ember s míg irodalomtörténeti hség és igazság lesz (daczára

Toldy félrevezetései s a B. úr féle eltulajdonításoknak !), addig a

magyar népénekek tulajdonjogáért folytatott harcz nálunk sohase fog

a katholikusok gyzelmével végzdni, mert a magyar népéneket a

reformatio teremtette! Avagy bizonyítsa be nekem B. úr azt, hogy

Dévai, Batizi, Huszár sat. az énekeiket akkor írták, mikor még
barátok voltak a klastromban, akkor leteszem a tollat, s a gy-
zelmi pálmát nagy alázatossággal B. úrnak nyújtom

!

Itt még egyet óhajtok kérni B. úrtól ! Legyen irántam annyi

kegyességgel, hogy ha valamit ír ellenem, adjon módot arra, hogy

én azt megolvashassam. — Lássa, mikor én els támadásomat

intéztem e nemben a «Prot. egyh. és isk. lap» 1880. 52. számában,

külön levélben kértem meg az igen tisztelt szerk. urak, miszerint

czikkemet leges-legelször B. úrnak küldje meg, — s B. úr a

«Magyar Korona» 1881. jan. 13. és 14. sz.-ban válaszolt!— Sohse

láttam azt a lapot. — Ha e « válasz » megismertetésére B. úr nekem

módot nyújt (mert csak itt, az 5. 1. aljegyzésébl tudtam meg), én

nem bánom, letörlöm az egészet, a mit eddig írtam, kezdjük ott, a

hol B. úr a 14. számban elhagyta, — válaszszunk magunknak egy

lapot, küzdjünk annak hasábjain, szigorú ítéletü irodalomtörténeti

tudósokat hívjunk fel birákíil, mely küzdelemre, az irodalomtörténeti

hség és igazság s az irodalmi tisztesség nevében t. Bogisich urat

ezennel — egész reverentiával — ki is hívom ! Ellenkezleg, állítá-

sait ferdéknek, munkálkodását alaptalannak, egyoldalú, és mindenek

felett felekezeti gylölség- vagy elfogultságból származottaknak nyil-

vánítom !

Azt mondja B. úr (5. 1.), «a magyar reformatio vezérférfiai, a

kath. egyháztól elszakadt prédikátorok, els reformátori

mködésükben, st még jóval tovább is, a kath. istenszolgálat nagy
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részét fentartották, a régi kath. hymnusokat zengedezték. » És itt

hivatólja Bartalust s Ivánkát.

Természetesen, miután azok a reformátorok igen bölcs fér-

fiak voltak, s nagyon jól tudták amaz örök • igazságot : unon datur

saltus.* — Jól tudták, hogy a m, melybe kezdettenek, századok

múlva tisztulhat csak ki az evangéliumi egyszerségre, — s neve-

zett prot. énektörténe]mi írók is nem a népénekekrl, hanem a B.

úr által felhozott rituális dolgokról írtak, s különösen Bartalus

szépen ki is fejti, micsoda s keresztyén hymnusokat vettek át a

reformátorok a rítushoz (mikrl irtam a «Prot. egyh. és isk. lap»

1883. é. f. 26. 8z.); azt is elmondja, idvel miként kopott ki ez a

nem evangéliumi dolog az evangéliumi egyházból ! (Magy. egyh,

szertartásos (tehát nem nép*) énekei a XVI. és XVII. százban, Pest,

1870.) — S bizony mondom, vizsgálja meg bár akárki a magyar

ref. rituális könyveket, nem fog benriók találni egyetlen népéneket se

;

lelketlen gajdolás, czifra ceremónia az mind ! Ugyanazért, bár

miként számlálja el B. úr a Rákóczi-féle Graduál tartalmát, nem
fog abban se népéneket találni senki

!

Azt mondja B. úr (6. 1.) . «areformatio férfiai els fellépésük

alkalmával nálunk is igen gazdag tárházra találtak, k a hatodfél-

száz év óta a nemzet sajátjává lett katholicismusból merítették els

szükségleteiket.* — Hogyan? hisz már 1530-ból van Batizinak

éneke ! nem merítették, hanem készítették maguk, vizsgálja meg
csak B. úr akár Csáktornyai, akár Bornemisza, akár Gönczi XVI.

százi gyjteményeit, majd meg fogja látni, hogy nincs szkség ott

a máshonnan való merítésre, a hol ily roppant készítménynyel rendel-

kezik valaki ! Vizsgálódjunk, gyjtsünk, kutassunk elébb, azután

állítsunk valamit.

Tovább szól B. úr : « hogy mily gazdag lehetett a magyar vallá-

sos népének s költészet tárháza a reformatio eltt », erre nézve fel-

hozza a Szilády Á. által közzé tett «Régi m. költk tárá»-nak I. kö-

tetét, mely a középkori maradványokat tartalmazza (Bpest, 1877.).

Hajlandó vagyok azt hinni, hogy B. úr e kiváló becs köny-

vet sohse forgatta végig, ha annak tartalmát népénekekben gaz-

dagnak mondja. — Összesen 71, mond hetvenegy darab az egész

(egy, a 70. sz. a. álló tévedésbl tétetett be, a mint azt Sz. Á. maga
is megjegyzi a 380. 1.), melyek korántsem mind énekek (ós pláne

népénekek !), hanem legnagyobb részben szent históriák, s latinból

ügyetlenül fordított hymnusok és apró versecskék

!
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Mondja továbbá B. úr (7. 1.) : hogy a XVII. s XVIII. százban

megjelent kath. énekes könyvek, s kéziratos ének-gyüjtemények, a

vallásos népköltészetre s a magyar si zenére fényt derítenek !

Erre nem is szólok, — igen bven kimutattam már, hogy a

XVII. százi kath. gyjtemények, régi ének 8 más régi ének czímen

telvék a reformátorok énekeivel, — de hát egy ilyenül akarja fel-

tüntetni a keze alatt lev Cantionale Hungaricumot, melyet olyan

ember írt össze, a ki magyarul se tudott (mint az író maga meg-

ismeri), s melyben olyan dallamok vannak (mint alább kimutatom),

miket Kolonits kidobatott a Cantionaléból, s a felvidéki tótok

részére készült Cantionaléba tétetett be, — a mint alább majd

megírva lesz.

A gyjtemény szerzje vagy írója, vagy másolója, ezt

mondja: «Sokak kívánságának, de egyúttal a közszükségletnek

eleget teend, a Kyriét, Glóriát, Credót, a nevezetesebb s nagy ünne-

pek s a közönséges id számára magyar nyelven elkészítettem, ezek-

hez adván még sok egyéb újabb énekeket. •
l
)

Ezekbl láthatja a nyájas olvasó, hogy e Codex tartalma

Bogisich úr örökös vesszparipájára «a vallásos népköltészetre és a

magyar si zenére* — bizony kevés vagy épen semmi fényt sem

derít! Jezsuita csinálta, ki jól magyarul — mint maga megvallja

— nem is tudott, csinálta Turóczban, s késbb Kolonits a tótok-

nak vetette oda

!

Mondja tovább B. úr— hogy : «e lépésre szerzt azon tapasz-

talat vezethette, hogy a nép a folytonos latin mise énekektl lassan-

kint elfordult, s a többi szertartásos magyar énekek példájára, magyar

miseének után vágyódott. — E gyjteményben találkozunk az év

minden ünnepére írt els magyar, teljes miseénekekkel, melyek

eddigelé a nyomtatásban megjelent énekes könyvekben nem for-

dulnak el. — A római egyház, midn a nemzeti nyelven való ének-

lést megengedte, a misének latin szövegét fönntartani szigorúan

meghagyta, mint ez VII. Sándor pápának 1661. jan. 12-én kiadott

bullájából kitnik •. — (7. 1.)

*) Multorum desiderio ac publicae etiam necessitati satisfacere vo-

lens ; formavi lingua hungarica, Kyrie, Glória, Credo, pro omnibus solem-

DÍoribufl festis, et pro communi etiam tempore, addicis multis, aliis nonis

cantionibus. Formám = alkottam és nem készítettem, ha fordít B. úr, for-

dítson híven, alkotni és készítem egészen más. K. F.

Philologüü Kötlöny. Vm. 3. 4. 17
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Itt elször is köszönetet mondok B. úrnak, hogy tudtomra

adá, mikor törölték el az 1111—12-ben hozott •Nihil legatur

vei cantatur* rendeletet. — Azt már tudtam, hogy I. Ferdinánd

1546-ban még csak annyit engedett meg, miszerint offertorium eltt

és után, egy-egy verset szabad lesz magyarul énekelni, — most már
tudom, hogy 1661-ben január 12-én engedtetett meg a magyar
pápista embernek, hogy magyarul énekeljen [a mint hogy az els

magyar pápista gyjteményben 1651. még csak 7, mondd hét

olyaü pápista magyar éneket találtam, a mi nincs meg az elz
századi ref. gyjteményekben. — (Lásd «Prot. egyh. és isk. lap»

1883. é. f. 7. sz.)], — most tehát kötelességemi tartom a magyar

pápista népénekek történeti kezdetét 1661-tl számítani.

A nép tehát elfordult a latin miseénekektl ? hát addig mit

énekelt? semmit, ott volt a templomban, elmondta az a olvasót*, —
tehát népének nem volt, vagy a mi volt, vagy lehetett is, 1111—12

óta elfelejtdött.

Tehát itt jnek el az els magyar miseénekek ? s mégis B.

úr azok által akar a vallásos népköltészetre fényt deríttetni, a mik-

rl a magyarul jól nem tudó tót jezsuita maga mondja, hogy:

•formavU ! Nagyon jó és szép dolog, hanem akkor ne nevezze s
kath. karácsonyi hymnusnak a Luther énekét : «Mennybl jövök

most hozzátok, » — sat.

így már most B. úr kötelessége — ki nem általános irodalom-

történeti, hanem mereven és kizárólag kath. felekezeti szempontból

foglalkozik a régi énekekkel — 1661 elttrl semmit nem szólni,

hanem itt kezdeni munkálkodását, mert miként a világ teremtése

eltt nem volt semmi, úgy 1661 eltt reá nézve sem szabadott

lenni semminek

!

A gyjtemény tartalmának elszámlálása közben sok olyan

dolgokat említ B. úr, melyekkel maga-magát hozza zavarba. —
Elismeri ugyanis, hogy (9. 1.) annyira telve voltak * eretnekséggel*

(azaz ref. énekekkel) a kath. Graduálék s Funebralisok, hogy

Pázmány Péter alatt zsinatilag (G. III. n. IX.) kellett szigorúan

eltiltani. — (Miként Haynald érsek is nem rég eltiltotta a szabad-

kai Mennyei vigasságban lev ref. énekeket.)

Az is igen helyén való állítás, hogy a jezsuita-szerzet tag-

jai egyéni véleményeiket s irodalmi munkásságukat örömest bocsát-

ják a felsség bírálata alá, s annak ítéletében megnyugosznak. —
A hol minden muszáj, ott nem lehet örömest, — a hol nincs
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szabad akarat, de csak engedelmesség, ott nem lehet megnyugvás-

ról szó!

Azt is kérdi B. úr, hogy ez a tót jezsuita ismerte-e a Kajoni-

féle (1676-iki) «Cantionale Catholicum»-ot? azt — mint mondja

— meghatározni nem lehet, — de mi ismerjük, s tudjuk benne az

elz századból való ref. énekeket, — mind a 23-at (lásd: «Prot.

egyh. és isk. lap» 1883. ó. f. 38. sz.).

Az énekgyüjtemény tárgyi beosztásánál megemlékezik B. úr

az 1651-iki és 1672-iki «Cantus Catholici* «remek szép kará-

csonyi énekeirl*. — A mi szép, arról kimutatám, hogy a reformá-

tusoké, a többi pedig diák ének. Ilyen állításokra kisértetbe jövök

ismét, hogy B. úr az 1651-iki «Cantus Catholici»-t még ma sem

ismeri, a 72-ikit is csak említi, mint Toldy Ferencz (M. költ. tört.

302. 1.), de egyikök se látta.

Elszámlálja (14. 1.) a szentek- s Máriáról szóló énekeket, —
mind latin fordítás és egy se magyar dallam.

A benne foglaltató passió-rol azt állítja B. úr, hogy * tudtával

ez az els hangjegyzett magyar passió*. — Csodálatos! hisz az elz
idkbl való ref. Graduálokban láthatott ilyet akárhányat.

*Az egyházi népénekek jellegé » -rl szólván (15. 1.), azt mondja

B. úr, «hogy a népénekek jellege alatt a dallamszerkezet kiil- s bei-

alakját, magát a dallammenetet, annak a római gregorián énekhez

vagy más nemzeti egyházi énekhez való viszonyát s végre az éneknek

eladási módját értem.*

Nem elég ez ! nem csak a dallam, hanem elébb a szöveg bel-

és külalakját kell vizsgálni, mert a szöveg egyes soraiban foglaltató

sajátosság adja a rythmust, mely pedig f és elengedhetlen kellék

a magyar népéneknél, a dallammenet és dallamszerkezet pedig a

bels tulajdonságnak már csak küls kifejezése. — A népéneknek, s

különösen a magyar népéneknek a római gregorián énekhez épen

semmi köze sincs, — olyan az, a minvé a nemzet érzésébl a költé-

szet által kifejlett

!

A 16. 1. így szól B. úr : «szerz a gregorián éneknek a ma-

gyar énekes könyvbe való felvételével ketts czélt ért el : a) meg-

alapította a magyar miseéneket ; b) megismertette a magyar hívek-

kel si alakjában a szép gregorián éneknek azon részeit, melyekbl

a németországi protestánsok s utánuk a több nemzetbeliek, a

többi között a magyar protestánsok is, nagyhír «Choral» dalla-

maikat kölcsönözték. — Ezt mutatja a legrégibb prot. énekes

17*
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könyvnek egész szerkezete pl. Huszár Gálnak: «A keresztyéni

Gywlekezetben való Isteni díczéretec és Imádságok » Comjáti

1574., hol az egész kath. isteni-tiszteletnek, misének gregorián dal-

lamai vannak lenyomatva.

Lássuk e roppant állításokat

:

1. Szerz tehát a gregorián énekeket vette fel ebbe a magyar

énekekbe. — Úgy hát ez énekek nem magyar énekek, s mindenek

felett nem magyar népénekek! s így elesik a másik állítás

:

2. Megalapította a magyar miseéneket. — Ha ezen az ala-

pon alapíttatott meg a magyar miseének, akkor az nem magyar,

a mint hogy ezen alapon nem is alapíttatott meg, mert ez a gyjte-

mény soha használatba nem vétetett, de meg a mi f, kevés idre

összeiratásuk után 1700-ban Kollonits bibornok által a *Pisne

Catholicke* czímü tót énekesbe — mint legméltóbb helyükre —
tetettek (47. 1.).

3. Semmiféle olyan magyar népéneket nem tudunk, sem
olyan magyar «Choral» dallamot nem ismerünk, melyet a magyar

protestánsok a gregorián énekekbl készítettek volna.

4. Nem 1574-bl való a legrégibb prot. énekes könyv.

5. Ha a B. úr által mondott Huszár-félében gregorián dalla-

mok vannak lenyomatva, az még épen nem tartozik semmit se a

magyar népénekekre.

így tehát a roppant állításokból sincs semmi ! Ne akarjon B.

úr a saját hitfelekezetének ártani azzal, hogy a magyar miseéne-

ket a tót flPisne Catholicke » -be degradált énekeken mondja meg-

alapítottnak

!

De lássuk már az énekeket egyenként és sorjában, a mint a

17. 1. kezddnek:

Adventi ének :

ó felséges mindenható atya ! —méret : 4+4+2.

Menynek földnek királya és véghetetlen ura 8 gondvisel pásztora,

— m. : 4+3+4+3+.2+3+2+1.
Édes Jézusunk, te vagy mi Messiásunk, ki e világra jövel értünk,

— m. : 2+3+4+3+4+3+1.
Vigasztaló szent lélek isten, ki származol az istenségben a két

személytói egy kéhéképen, — m.: 2+4+3+4+4+1+4+2+3+1.
Azért hála legyen a felséges istennek, m. : 4+4+4+1.
Három egy személynek, hogy irgalmásságból megváltott ahaz

haláltol, m. : 4+3+4+3+2+3+2+1.
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A ki csak egy piczit ért a magyar költészethez, kérdem, hol

találja meg itt a magyar népének els és elengedhetlen tulajdonságát,

a rythmmt ? Mert igenis, tessék megnézni a XVI. századi magyar

népénekeket, épen azért voltak kedvesek, mert magyar vér, ma-

gyar rythmus lüktetett bennük, s ezért eretnekültek el a kath.

népénekes könyvek is.

Elhagyva egy minden érték nélküli karácsonyit s egy minden

bírálaton alóli Sanctust, itt egy pünkösti :

Ó sz. lélek teremt nagy isten

:

Egyenl istenségben

Atyával és fiúval,

Eülömb a származással.

Te vagy megszentelje

A sz. szznek, hogy méhébe

Szállana,

Atya istennek fia.

ó drága kincseknek tárháza

Szentséggel rakva,

Taníts és vezess minket boldogságra. —

Oly annyira nincs e szóhalmazban semminem magyar

zamat, hogy még maga B. úr se próbálta tactusba osztani, csak úgy

sor szerént adja. — Hát még a dallamok ! még csak hasonla-

tosság, vagy csak legkisebb színezet sincs rajtuk, mely magyarra

vallana

!

Nagy böjti ének : a fél és negyed kótáknak minden rendszer

nélküli egymás mellé való rakása.

•Lendületes szép dallama van a Glória Natale-nak» mond
B. úr.

Lendületes (a mennyiben 8
/i ütemben német dactylus lábakon

osztható), — de nem szép.

Credo paschale, — új ének, — tótnak elég tót, de magyarnak

egy szikrát se az.

És azután azt mondja B. úr
r
hogy ezekbl származtak azok

az áhítatra gerjeszt szép miseénekek, mint : «Mi arczunkra boru-

lunk,* — «0 isten sz. felségedet, • — hiszen nagyon szépek is

ezek, meg áhítatra gerjesztk is, de egyik se magyar, hanem

német ! — Lássa B. úr csak maga is megvallja, hogy : nem magyar

alapon nem magyar ének alapíttathatik !
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Pásztordal : szép 8
/4 beosztású dreischritt I már pedig ilyet a

magyarok nem énekelhetnek.

Vannak benne ú. n. ketts nyelvezetek is. — Hm ! a balogi

Gantionaléban már 1659-bl ismertettem.

Két karácsoniy latin és magyar szöveggel, — a latinra rá

illik a minden magyarságot kizáró dallam, de a magyar szövegre

nem, — különösen a második olyan szerencsétlen, hogy az ana-

paestus egymás után háromszor is eljön benne ! Jó volna ám azt B.

úrnak megtanulni, hogy ilyen a magyar énekben absurdum. —
Hallgassa meg csak a «Tót leány* népszínmben azt a: nBudzil

som ca, budzil,* — kezdet anapsesticus dalt, épen ilyen tót ének

ez is.

Méltóságos dallamáért említi az oltári szentségrl szóló éne-

ket ! Nem lehet ott méltóságos dallam, a hol a prosodiában dactylusra

choriambus következik.— Úgy látszik, a magyar prosodia nem épen

ers oldala B. úrnak, mindig a magyarságról beszél, de beosztásain

épen nem látszik meg, hogy ismeretségben volna a magyar költé-

szeti vagy zenei irmodorral ! Szhja ! tót éneket magyar zubonkön-

töskebe öltöztetni — mint Szenczi Molnár Albert mondja, — nem
is megyén

!

Magyaros dallamáért említi e menybemenetelit

:

Christus menybe fölméne, szent dicsségébe,

méret : 4+34-4+2 (ez még megjárná).

Sok nyomorúság után, a hit, levén az világban,

méret: 4+3+2+4+2.
Szenvedett mint bárány érettünk fáradván,

méret: 4+3+4+1.

Hogy lehet magyaros dallamnak ily absurdum beosztása,

vagy épen megfordítva ?

!

Megunván már a tót énekekre szórt sok dicséretet B. úr, a

34. 1. bemutat egy éneket, s megmondja, hogy «a dallamszerkezet

s így a magyar vers- s dalmetszvény hibás, mert szerz a magyar

vers s dal sajátságait nem tudta összeegyeztetni,* — ád is ilyen

beosztást :

Küldetek Arkangyal menybl szz Máriához

méret: 4+2+3+3+1.
Názáret nev városba gyenge leányzóhoz

m.: 4+4+2+3+1.
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Az Atya istentl nagy kegyesen, nahagy kegyesen

m.: 4+2+4+4+1.
Hogy t üdvözölye és szóilyon ekkópen.

m.: 4+2+3-1-2+1.

Még azt a kis magyaros lejtést se vette észre B. úr, a mi ez

ének els sorában van !

A 35. 1. így szól: «a harmadik csoportba tartoznak azon

énekek, melyekben a magyar rythmus, a búsongó, a lendületes

magyar dal határozottan eltérbe lép, melyekrl elmondhatjuk,

hogy magyar szív s elme szüleménye. — Ez énekek egynémelyiké-

ben a verslábak kifogásolhatók, melyek a dallam teljes szerkezetét

hátráltatják. — Ily hiányos szerkezet az 5. lapon lev Adventi

(más) ének, mely azonban a verslábak egyenltlensége daczára is

elég szép magyar énekre mutat.

»

Ez már aztán szép mondás, lássuk

:

Az úr isten Ádám atyánknak

méret: 2+2+4+1.

tehát búsongó, mert a spondeusra choriambus következik,— ez állí-

tás B. úrnak több ilyféle «baculus in angulo»-i közé tartozik, hisz

a magyar versírmodor, a spondeus- és choriambusnak egymásra

következése által, épen ellenkezleg a víg lendületet fejezi ki ; péld.

Nincsen olyan derék asszony, Mezeiné, Mezeiné komám asszony.

Jaj ! de nagy baj az, mikor valaki az ének fölé oda írja : Reli-

gioso, — aztán ilyen beosztást csinál, hisz nem lehet azt religioso

énekelni, a minek az els sora spondeus choriambussal, — a máso-

dik mind spondeus, a harmadik 4+ 4 + 4 + 1, mind choriambus!

Intés :

Kely fel drága lélek kely fel, méret : 3+3+2.

Sok bneidbl serkeny fel, m. : 3+3+2.

Égre szivedet emeld fel. — m. : 3+3+2.

Tagadhatatlanul ennek •utolsó része igen helyes magyar

ryihmust tüntet el» — mint B. úr mondja — (no de egy kis met-

szethibával), — hanem hogy B. úr min öldöklést követett el ez

éneken, midn a tiszta choriambius sorokat 4/2-be osztá, azt legin-

kább kimutatja a fentebb háromszor egymás után kiirt 3 + 3 + 2.

— Hiszen a dallam is tiszta choriambicus ütemezést ad

!
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A 38. 1. egy halottas új éneket közöl, mely fölé ezt irá:

• Magyarosan*. — Ugyan kérem, hogy lehet azt magyarosan éne-

kelni, a hol az amphibrachysra molossus következik ? ! hol látott,

hol tapasztalt ilyet B. úr e földi világban, vagy a magyar költé-

szet- s zenészeiben?! Cseh ének ez, drága jó aram! második sora

ott van a hussziták énekei között, cseh annyira, hogy csak ki nem
mondja: dobzsef

Lelkes magyar dallamának s a gyjtemény legbecsesebb gyön-

gyének, mondja ezt

:

Küldetek szz Máriához az Gábriel angyal,

Krisztusnak testbe jövósét hirdetni vígsággal,

Kit hogy hallá szentséges szz, igen megijede,

És ily mólységehes dolgon háborogni kezde.

Igaz, hogy van hasonlata 14-es sorú dalainkhoz, choriambi-

cus beosztásánál fogva, de én mind beosztásából mind dallamából

rögtön rá ismertem a tót-deák nótájára

:

Ha pénzemet megszámlálom, egy fillérem sincsen

Fenséges, egyházias dallamnak mondja a * Zsidóság ellen való

panaszát istennek* B. úr!

Hogy lehet fenséges, egyházias dallam az, a mi csak két sor-

ból áll, az egyik 1 6, a másik 1 9 szótaggal, a miben ell van hét

accord, hátul három, s a többi ? az mind recitativo megy

!

Borzasztó fogalmai vannak némely embereknek a fenségességrl

meg az egyháziasságról, — az egész nem egyéb, mint olyan közép-

kori barát-kornyikálás ! minden izlés nélkül

!

Nagyon használatos epithetona B. úrnak a üendületes*, ilye-

nül mondja (45. 1.) a [114. lapon lev •nagypénteki siralom*

dallamát, no im

:

Atya úr isten az 6 egyetlen egy fiát,

Hogy bnös szolgát megváltaná,

— épen ilyen lendületes a dallam, mint a milyen méret nélküli a

vers! Az utolsó sort jól mondja «magyaros »-nak, mert csak is

•magyaros*, magyarságát megrontá B. úr az által, hogy nem osz-

totta anapaBstice, úgy kell beosztani, édes jó uram, mert így ád jó

rythmust a vers

:

Elküldé
|
ez világ-

|
ra,

nem pedig 3. fél, s egy egész kótával így

:

Elküldé ez | világra. —
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Azt mondja B. úr a 46. 1. : «az ének-gyüjeménynek legbecse-

sebb részét a szép egyházias s részben si magyar dallamok képe-

zik.* — Lássuk, milyenek ezek az si magyar dallamok! Nincse-

nek azok, ebben édes jó uram, nincs bellük egy bet sem, hanem

vannak benne tót énekek, ezért tetette ket Eolonits a «Pisne

Catholicke»-ba!

Eolonitsnak, a Jézus Krisztus szent neve, — az szent

evangéliuma, — a lelkiismeretszabadság és a magyar nemzet

ellen megbocsátbatlan bnei vannak ; de dicséretet érdemel, hogy

a tisztességes magyar pápista énekes könyvekbe nem engedte

bejutni ezeket a tót jezsuita-énekeket, st magyarul — bár elké-

szült sajtó alá— nem is nyomták ki ket soha, hanem a tótoknak

adták.

«A szép új énekek — végzi ömlengéseit B. úr — tehát nem
vesztek el, és mi magyarok örömmel gondolhatunk az elmúlt két

századra, midn hazánk fels vidékén lakó tót atyánkfiai ez si s

részben magyar nemzeti énekekkel dicsítek az istent.

»

Az elébb új ének volt, most már si, — a 46. 1. csak «részben

sit volt, — micsoda hát tulajdonképen? megmondom én, — nem
becsületes magyar pápista ember érzéséhez s szájába való dallamok

ezek! Jó helyre tették ket; ha Eolonits csak egy szikra jót látott

volna bennük, az általa oly h szeretettel ápolt és plántált jezsuita-

szerzet e mvét nem engedte volna kéziratban maradni, vagy tán

nem átallaná B. úr Eolonitsra azt is ráfogni, a mitl a legvéresebb

szájú magyar is megkímélné t, hogy t. i. Magyarország rabszol-

gává tételére még azt is felhasználta eszközül, hogy énekeinket a

tótoknak adta

!

Ha magyarok lettek volna ezek az énekek, majd nem kerül-

tek volna a tót énekes könyvbe, hanem benne volnának a pápista

népénekes könyvekben, mint a magyar reformátorok magyar nép-

énekeik benne vannak mind e mai napig.

Megújítva fentebb tett bajvívási ajánlatomat, s annak min-

denkor és mindenütt helyt állva, — tisztelettel ajánlom e megjegy-

zéseket az érdekld t. olvasók becses figyelmébe

!

KAlmJLn Farkas.
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A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN.

(Folytatás.)

III. A többi tragikus.

E czím alatt azokról a költkrl fogunk szólni, kik részint

még a peloponnesosi háború vége felé, részint az ochlokratia

uralma és a N. Sándort közvetlen megelz id alatt mködtek*
Sokról csak egy-két jegyzet maradt ránk, némelyekrl valamivel

többet tudunk. Mi alphabetikus sorrendben fogjuk ket tárgyalni,

minthogy a chronologiai rend soknál lehetetlen. Különben mk-
désök nem mutat fel különös jelleget, hogy többféle alosztályba

kellene ket sorolni. Csak egy jelenség e korból érdemel említést,

ez az, hogy némely író már nem írt a színház számára, hanem
csak felolvasta darabját, mint azt a római császárság els két szá-

zadában is látjuk. Ezeket anagnostikusoknak nevezték, a leghíre-

sebb volt köztük Chaeremon, de többrl nem tudjuk biztosan, hogy

ezt tették. E jelenségrl bvebben szólunk Chaeremónnál.

1. Akestor neve csak idejének komédiairóinál fordul el, akik

keményen megtámadták. Mködését a 89. 1. ol. egész a 91. 2*

olympiasig (424—415) tehetjük. Mysiában született, a honnan

atyjával Athénbe jött, de ott úgy látszik nem nyert sok babért*

Idegen származása miatt Sakas-nak gúnyolták, ami egyértelm

thrák-kal, azaz barbár, tudatlan, bárdolatlan. Hogy származását

meg ne tagadja, sokat ivott is; ezt mondják legalább a komikusok,

s Athenseos azt meséli róla, hogy illemtelen modora miatt egyszer

egy lakománál kidobták. Tragédiáinak szerkezete nagyon laza

volt, erre vonatkozik Kratinos egy töredéke, a mely azt mondja,

hogy Akestort meg kell dongatni éáv |iy) oooTpécpig tá rcpáYiiata, a mi
tán arra vonatkozik, hogy sok mindenfélét vitt be darabjaiba,

vagy pedig roppant sok mythust tömött egy tragédiába. Egy más

töredék arra enged következtetni, hogy a kardalok szerkesztésé-

ben nem volt ügyes. Aristophanes kétszer említi ; a Madarakban

azt mondja, hogy ,mint nem polgár, betolakodik' a Darazsakban

pedig íévos-nak gúnyolja.

2. A syrakusai Achaeos-ról csak annyit tudunk, hogy fiata-

labb volt a hires Achcesonál, s hogy tíz darabot irt.

3. Alke8ti8 nevét Welckernél nem találjuk. Kayser idézi, mert
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Valerius Maximus egy anekdotájában (III. 7.) szó van róla. Euri-

pides — úgymond — egykor panaszkodott, hogy három nap alatt

nem írhatott többet három sornál, Alkestis avval dicsekedett, hogy

biz könnyen százat is megirt. A különbség az, felelte Euripides,

hogy a te verseid nem fognak tovább élni három napnál, míg az

enyimeim örökké. Horatius is szemére vetette Luciliusnak, hogy

nagyon gyorsan végzi munkáját.

4. Alkimene8t Suidas említi. Megarából való volt s tragé-

diákat írt. Nem tévesztend össze az athéni hasonnev komi-

kussal.

5. Antiphon. Megkülönböztetend a hasonnev szónoktól,

akit Thukydides szerint (VIII. 68.) a 92. ol. 2. évében (411) az

athéniek halálra Ítéltek, mert a spártaiakat rá akarta beszélni,

hogy békét kössenek. De a régi források Antiphont a költt a szó-

nokkal azonosítják. Már pedig a költt Dionysios zsarnok sokkal

késbb megölette. így azt találjuk, hogy a szónok életében a költ

életadatai és viszont szerepelnek. A hibát észrevette Buhnken.

A költrl azt tudjuk, hogy Dionysios meghívta udvarába, vagy

azért, hogy a ,lelkes, nemes* zsarnokot tragédiáinak írásában

segítse, vagy pedig, hogy Ítéletet mondjon róluk. De Antiphon

szabadelvüsége nem sokára felbszítette a királyi tragikust. Midn
egyszer azt kérdezte tle, hogy mely erezet tart a legnemesebb-

nek, az athéni költ azt felelte, hogy azt, a melybl Harmodios és

Aristogeiton szobrait öntötték. Némelyek azt mondják, hogy e

miatt megölette, mások pedig azért, mert Antiphon nem dicsérte

tragédiáit, a miért különben Fhiloxenos is lakolt. De az elbbi

mondást is némelyek Diogenesnek, mások Platónak tulajdonítják.

Tény az, hogy a költt megölték, de minthogy Dionysios csak a

Karthágóiakkal viselt háború után (389) kezdett tragédiákat írni,

úgy Antiphon halála is néhány évvel késbb eshetik. Aristoteles

szerint, mikor t és még néhányat a veszthelyre vezettek, s ezek

arczaikat a nép eltt elrejtették, azt mondotta : ?Minek rejtitek el

arezotokat ? Nehogy holnap valaki ezek közt megnézzen'. Plutar-

chos martyrnak tekinti, s valószínleg rá vonatkoznak a pseudo-

ovidiusi Ibis e sorai

:

Utque Syracusio, praestricta fauce, poétae,

Sic animae laqueo sít via clausa tusé.
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Antiphon elször Athénben irt tragédiákat s azután midn
Syrakusaeben tartózkodott. Hogy derék költ volt, az bizonyítja,

hogy Aristoteles többször megemlékszik róla, s hogy a zsarnok, a
ki az irodalmi férfiak választásában elég ügyes volt, ép t szemelte

ki a sok tragikus közt, hogy müveiben segítse. Késbb sem feled-

keztek meg róla, mert egy Adrantos vagy Adrastos nev iró, a ki

Aristoteles Ethikáját magyarázta, sokat írt magáról Antiphonról s

darabjainak egyik jellemérl, Plexipposról, a ki Meleager-ben sze-

repelt. Tragédiáiból négy czímet ismerünk : Andromache, Iason,

Meleager és Philoktetes, bizonyára Euripides mintája szerint

Andromache-t Aristoteles idézi, de menetérl nem tudunk semmit;
lason czíme mutatja, hogy a mythus feldolgozásában nem úgy
mint Neophronnál és Euripidesnél Medeának, hanem neki jutott

a fszerep. Meleager töredékébl láthatjuk, hogy Oeneus Althaeához

beszél, kinek két testvérét, Toxeust és Plexippost, Meleager a vad-

kan bre miatt megölte, s azt veti szemére, hogy boszúja miatt

ép oly szerencsétlenné lett, mint atyja Thestios. Welcker szerint

Plexippos csak a hirnök jelentésében szerepelt, de a darabban

nem lépett fel, de akkor Adrantos magyarázó alig irt volna annyit

az jellemérl. Philoktetes-böl két sort idéz Stobffios.— Ezenkívül

tudjuk, hogy Antiphones Dionysiost segítette, mikor ez az Adonis-t

írta, egy darab, amely új czíme miatt tnik fel. Valószínleg neki

tulajdonítandó egy kötött beszédben irt munka az athéni költk-

rl, melyet Glaukos Bheginos álnév alatt irt, hogy annál szabadab-

ban mondhassa ki véleményét.

6. Apollodoro8 9 Tharsosból. Darabjainak czímeibl ismeretes ?

Akanthoplex, Odysseus mellékneve; a tulajdonnevet oly esetben,

ha a vonatkozás világos, ki is hagyhatták. Odysseus halálának

mythusáról szólt. Teknoktonos, vagy Odysseusra, a ki öntudatlanul

fiát, Euryalost, megöli, vagy Athamasra vagy Medeára vonatkoz-

hatik. Hellene8 y mint kar nem jelentheti a görögöket egyáltalán,

hanem csak a néptörzset, s így Peleus mythusa volt a darab

tárgya, a melyet Sophokles iö feldolgozott. Neoptolemos, miután a

számzött Peleussal tanácskozott, myrmidonaival Hellas városát

el akarja venni atyjának mostoha fivéreitl, a kik az öreg Peleust

a tróntól megfosztották. A Sophokles és Euripides feldolgozása

nem szolgálhattak mintaképül Acciusnak, a ki szintén irt egy

Hellenes ez. tragédiát ; tán Apollodorosból merített, akinél egye-

dül fordul el ez a czím. (L. Eibbeck, Die röm. Tragoedie 425. L).
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— A többi czím: Thyestes, Hiketides, Odysseus. Tartalmuk isme-

retlen.

7. Apollonides'böl Stobaeos és Clemens idéznek néhány sort,

de minthogy csak sententiák és a darabok czímét nem ismerjük, a

combinatio lehetetlen.

8. Chaeremon. A késbbi tragikusok közt Chaeremon kiváló

helyet foglal el. Nemcsak mint költ jelentékeny, hanem oly újítást

vitt be a tragédia szerkezetébe, amely maradandó emléket hagyott.

A görög drámairodalom az idejéig csakis oly darabokat ismert,

melyek az eladásra voltak szánva ; volt az els, aki egyes da-

rabjait felolvasta. Voltak tehát oly költk, kik lemondottak a tra-

gikus versenyrl és csak azért írtak, hogy vagy társaságban, vagy

egy nagyobb hallgatóság eltt felolvassák darabjaikat. Ezeket

anagnostikusoknak (ot ávaYvwattxot) nevezték. Aristoteles megem*
lékszik róluk (Rhetor. III. 12. 2.), s a helybl láthatjuk, hogy az

újítás tetszett ; dicsérték, mert a darabok finomul voltak kidol-

gozva, nagy óvatossággal szerkesztve, ép úgy mint azon szónokok

mvei, kik magok nem léptek fel nyilvánosan. Valamint ma nap

a drámairodalom kétféle darabokat ismer, olyanokat, melyek el-

adásra szánvák 8 az úgynevezett könyvdrámákat, így tehát a görög

tragédia végs szakában is kétféle darabokat különböztettek meg.

De valamint ma a könyvdráma nem bizonyít a mfaj hanyatlása

mellett, úgy Chaeremon munkái, daczára annak, hogy a sülyedés

korába esnek, nem tanúsítják, hogy a görög tragédia annyira ki

volt merítve, hogy már a felolvasásra szorult volna. Valamint ma
nagy költséggel és nagy mvészekkel oly darabokat, melyek ere-

detileg nem voltak az eladásra szánva, eljátszanak (így a Faust

második részét, Madách Az ember tragédiáját), úgy bizonyára a

Chaeremon darabjai közt is volt sok olyan, melyet el lehetett

volna adni. Tény az, hogy e darabok távolról sem gyakorolhatták

azt a hatást, mint azok melyeket adtak, s mint Hegel Aesthetiká-

jában (III. 513) megjegyzi, a görög tragédiák ép azért elégítenek

ki még ma is, mert csakis a színpad számára irták ket. A darabok

felolvasásánál nem mondhatjuk, vájjon a színpadról is azt a hatást

tennék-e. Ha a cselekv személy jelleme és czélja valóban nagy,

úgy a felolvasás is felfogja ezt tüntetni, de az érdek felköltése, a

cselekvény fokonkénti elhaladása, a helyzet bonyolulata, az a

hatás, a melyet a jellemek egymásra gyakorolnak, beszédjök és

magatartásuk nemessége, mindez csakis a szinrehozatal által válik
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tisztává és ítélhet meg. A felolvasás azért nem elegend, mert a

cselekvény többféle hangot követel, s bármennyire iparkodjék a

felolvasó a hangszinezeteket feltüntetni, a hatás sohasem teljes.

Azt sem tudjuk, vajon a szóló személyek neveit megmondjuk-e,

vagy sem. Mindkét eset hátrány. S végre, ha a fül ki is van elé-

gítve, a drámában a szem is megkívánja • jogát ; látni akarja a

cselekvket környezetökkel és arczjátékukkal. A felolvasás tehát

csak a középhelyet foglalja el a magán olvasás közt, a melynél a

dráma reális oldala teljesen hiányzik s a phantasia egészíti ki a

hiányzót, és a darab játszása közt, a hol mind egyesítve van.

Chaeremont e tekintetben egyedül említik a források ; köve-

tirl nem hallunk semmit, ami arra mutat, hogy e kísérlet tet-

szett ugyan, de a nagy tragikus versenyek mellett csak alárendelt

szerepe volt s semmi befolyással nem volt rajok. Chaeremon kora

nem határozható meg pontosan ; virágzási kora 370—350-re esik.

Darabjai közt melyek voltak eladásra, s melyek felolvasásra

szánva, azt nem dönthetjük el, de nem valószín, hogy a színpad

számára egyáltalán nem irt volna ; különben a komikusok nem
gúnyolnák. Azok a darabok, melyeket felolvasásra szánt, lényege-

sen különbözhettek a többiektl ; mindaz, a mire a színésznek

szüksége volt, hiányzott bennök, a metrumok vegyest voltak alkal-

mazva, jambusi és trochaeusi st hexameteri részletek is a min-
ket a töredékek még mutatnak ; a nyelvezet is különböz volt. Az

erkölcsi mondások bviben voltak, innen a sok idézet Stobaeosnál.

A zenei rész teljesen hiányzott bennök. Mert egyes töredékek

komikus színezetek, azt mondották, hogy komédiákat is irt s az

Achilles Thersitoktonos-t és Kentauros-t vígjátékoknak tekintették,

de ez állítás hamis, azért mert a két mfajt egy költ sohasem

mvelte, s mivel a két czím ép ily felolvasásra szánt tragédiákra

mutat (L. Meineke Hist. eritica comicorum graecorum, 517 s k.).

Darabjainak fennmaradt czímei ezek : Traumatias, Oeneus, Alphe-

sibcea, Kentauros, Dionysos, Odysseus, Thyestes, Minyai, Io, Achil-

les Thersitoktonos.

Traumatias Odyssetis-sal valószínleg egy ós ugyanazon da-

rab czíme. A hat soros töredék Athenaeosnál, Meineke [szerint,

akihez Welcker is csatlakozik, Alexis komikus költé, a ki szintén

irt egy Traumatiast. De az Aristotelesi idézet Chaeremon darabjára

vonatkozik, amely az ismeretes mythust Odysseus haláláról saját

fia által állította el. A gyilkosság a darabban elfordult, de ebbl

Digitized by VjOOQIC



A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN. 255

nem következik, amit Bode mond, hogy a színpadon látták, a mi

a görög színpad törvényei ellen szólna. — Egy nagy töredék

Athenaeosnál Qeneus-b6l Chaeremon fenséges költészetét mutatja.

Oeneus, a kit öreg korában trónjától megfosztottak, keservében

fényes ifjúságára emlékszik s gyönyören leírja azt a jelenetet,

midn Dionysos meglátogatta, és az els szlfürtöt ajándékozta

neki. Dionysos, a ki mindig nagy kíséretével lép fel, a tbyasokkal

jelent meg, s a természet e szabad leányaira, kik a táncz után ki-

pihennek a virágos mezkön, vonatkozik a leírás, a mely külöm-

ben egy kissé sikamlós volna egy tragédiában. A bacchansnk

festményeken olyanok lehettek, mint e töredék elállítja ket. —
Alphesiboea nem tért el a rendes mythustól; a szerelem e tragé-

diája e késbbi költknél nagyon gyakori. Kentaurost a források

3pa[ia 7roXó[i£tpov-nak nevezik. Ez a dráma leginkább téri; el a ren-

des úttól. Az elbeszél költészet hexameterben a jambusi dialó-

gussal váltakozott. A pa^cpSía szóból, melyet Aristoteles a jegyzék-

ben használ, korántsem következik, hogy az epikus elem túlnyomó

volt benne, még kevésbbé szabad satyrdrámának vennünk. A da-

rab Chaeremon darabjai s egyáltalán a görög tragédiák közt egy

különálló helyet foglal el ; egy vegyülék, s nem tudom, vajon a

czím nem-e ezt fejezi ki. A ketts természet, ez volt a költemény

jellege, a mely ép ezért nem enged semmi következtetést az össze-

függésre, ép úgy mint Ion Mé?a Spájia-ja sem. Vajon a Kentauros,

mint Kayser mondja (222. 1.) nevetésre inditott-e, az nem biztos,

ép úgy nem lehet ép e darabból a tragédia mfajának sülyedésére

következtetni mint Gruppé (Ariadné 751) teszi. (L. Bartsch, De
Chaeremone poéta tragico 41. 1.). Dionysos, az euripidesi Bacchae

ez. darab mythusát tárgyalta, mint a töredékek mutatják ; Thyes-

tes 2lz ismeretes mythussal foglalkozott ; Myniai az Argonauták

hadmenetérl szólt és Lemnos-ban játszott. Io-t Welcker eleintén

(Nachtráge zur aeschyleischen Trilogie 307. 1.) satyrdrámának tar-

totta, de minthogy ily darabokat felolvasásra nem irtak, úgy ké-

sbb tragédiának ismerte el. Accius írt egy Io ez. darabot, tán

Chaeremonból is merített. Csodálatos, hogy az aeschylosi Prome-

theus-on kívül Io egy görög tragédiában, legalább mint czím, nem
fordul el. Az Acciusi darab az ismeretes mythuson alapúit, csak-

hogy a kevés töredék nem mutatja, hol kezddhetett a darab.

Egy berlini antik-váza, melyet gyakran magyaráztak (Panofka,
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Gerhard, utoljára Overbeck Griech. Kunstmythologie II. 467.),

erre a drámára vonatkozik (L. Ribbeck, Die röm. Tragoedie

547.). — Achilles Thersitoktonos az Aethiopisból volt merítve; a

mythus, mely szerint Achilles Thersitest megöli, mert ez gúnyolta

Fentbesileához való szerelme miatt, több tragédiának szolgált tár-

gyul. Vajon Chaeremon inkább a komikus oldalt emelte ki, az nem
biztos ; a töredékek a versmértékben nagy szabadságot mutatnak,

a mink az ily felolvasásra szánt drámáknál gyakoriak, annyira

hogy még Forson alapvet szabályát az ötödik lábat illetleg,

mely kanonként az egész drámai irodalomban feltalálható, sem

rizte meg.

Chaeremon sententiái mély bölcsészeti elmélkedését mutat-

ják. A helyes, szigorú és egyenes életmódot ajánlja, a mely sem

oly rögös, sem oly búskomor, mint hiszik. A ki nem bölcs, az nem
lehet boldog, úgymond ; az okosság mindennek anyja, ettl ered

mind a jó. Dorgálja a büszkeséget, a haragot, a mely sok rósz

tettnek forrása, a hazugságot, a mely szabad emberhez nem ill*

A bölcs a rosszat is kíméletesen ítéli meg. A szülk iránti tiszte-

letet, a valódi szerelmet dicséri, de nem szereti, ha a nászajándék

dönt a n választásánál. A gazdagság, ha más nemes tulajdonokkal

egyesül, az életet kellemessé teheti.

Chaeremon mint költ sok hasonlóságot mutat AgathonnaL

Nála is a finom rhetorika mellett a szabályos compositio, a mvé-
szi és találó jellemzés, s a mély és gyengéd érzelem található. Tán

ezért tulajdonította Gruppé az aulisi Iphigeniát neki (Ariadné

562) ; arra támaszkodik, hogy Athenaeos e darab egyik kardalából

négy sort idéz Chaeremon töredékei közt. Eltekintve attól, hogy

Athenaeos a nevet elhibázhatta, elegend a tragikusok kölcsönzé-

sére utalni, s biz könnyen megeshetik, hogy Erosról Chaeremon

ugyanazt mondta, mint Euripides, az általános mintakép, vagy pe-

dig, mivel tudjuk, hogy Euripides ez utolsó darabját fia átdol-

gozta, könnyen felvehette e négy sort ChaBremonból. A kardalokat,

melyek nem függtek össze a cselekvénynyel egymástól is kölcsö-

nözhették. De Gruppé mindazokat a nehézségeket, melyeket a da-

rab a ketts prológus, a stylus ós metrum miatt a kritikának oko-

zott, egy csapással el akarja távolítani, e végbl az athenaeosr

idézetet veszi alapúi és bebizonyítja, hogy a stílus, a metrum> szó-

val az egész compositio Chaeremonra vall s neki tulajdonítja a da-

rabot, nem tördve semmit számtalan ókori bizonyítékkal, mely a
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darabot Euripidesének mondja. Ily kritika ellen nehéz küzdeni.

Bartsch már 1837-ben mutatta ki az állítás helytelenségét, melyet

Müller Bartsch mvének bírálatában (Ztschft. für die Alterthums-

wissenschaft 1838.186.1.) még jobban feltüntetett, ha Chaeremon-

ról nagyon szigorúan is ítél.

9. Dikaeogones tragédiákat és dithyrambusokat írt. Virágzási

kora 424—393 közé esik, tehát Agathon kortársa volt. Aristopha-

nes Ecclesiazusae-jének els versét: «Oh fényszeme a korong-haj-

totta mécsnek » a scholiasta neki vagy Agathonnak tulajdonítja.

Két czimet ismerünk tle : Medea és Kóírptot. A Medeában Kayser

szerint Euripidest utánozta, Welcker a tragédia tárgyául Apsyrtos

üldözését veszi fel, a ki Iasont és Medeát Metapontosnál utoléri,

de ott lasontól megöletik. Dikeeogenesnél Apsyrtos Metapontos

nevet visel, s valószínleg utána nevezték el a várost, a mint

volt egy Apsyrtos nev város is. A Kyprioi Welcker szerint So-

phokles Eurysakes ez. darabjának mythusát tartalmazta. A cypru-

siak Teukros kíséri voltak. Ez ellen szól Kayser, a ki a darab

pzímét Kypria-nak mondja, s azt állítja, hogy ez a darab, ép úgy
mint Agathon «Ilium ostroma» a nevezett mondakör fbb mythu-

sait egyesítette magában. A darabot Aristoteles említi ; szerinte a

felismerés egy kép által történt. A fellép személy egy kép látá-

sánál annyira sírt, hogy ennek folytán felismerték. Az anagnorisis

e neme is mutatja, hogy a költ a könyörület felindítását euripi-

desi módon eszközölte. Welcker szerint ez nagyon jól illik Eury-

sakeshez, a mely sophoklesi darabot Accius töredékei után eléggé

ismerünk. A fellép személy Teukros, a kit hosszú távolléte után

senki, még unokája Eurysakes, a kit felnevelt, sem ismer meg.

A kép Telamont ábrázolhatta. — Midn Aesopus 57-ben Accius

Eurysakes-ét játszotta, tette azokat a czélzásokat a számkivetett

Ciceróra, a melyekrl ez Pro Sestio (120. sköv. p.) megemlékszik.

10. Diogenes, Suidas szerint athéni volt és a harmincz zsar-

nok elüzetésekor élt. Azt mondja, hogy Oenomaos nevet is viselt,

s hogy nyolez darabot írt, ú. m. Achilles, Heléna, Herakles, Thyes-

tes, Medea, Oedipus, Chrysippos, Semele. Az ókor e darabokat

Diogenesnek, a cynikus bölcsésznek, tulajdonította ; Satyros, a ki

Aristarchos kritikus kortársa volt és egy Sosikrates nev gramma-

tikus azonban a darabokat Diogenes irataiba nem vették fel s

egy hasonnev tanítványának tulajdonították. E két grammatikus

iratai folytán a késbbi magyarázók mindig két Diogenest külöm-

Philologiai Közlöny. Vffl. 3. 4. 18
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böztettek meg, s minthogy Hadrianus alatt egy Oenomaos nev
cynikus szintén írt tragédiákat, Suidas az athéni Diogenesnek az

Oenomaos nevet is adta. A tragédiák bizonyára a cynikus iskola

Ízlésében voltak írva, mert külömben nem tulajdonították volna

ket az iskola egyik tanítványának és Oenomaos, a ki szemtelen

és piszkos módon még ezeken túl tett, nem került volna a jegy-

zékbe. A magyarázók a Suidas által nyújtott korra és Diogenes

Laértios egyik jegyzetére, mely szerint a cynikusok nagy mestere

a színi játékokat megvetette, támaszkodva, Diogenes alatt nem a

nagy cynikust értették. Kár volna a medd vitákra itt visszatérni,

minthogy egy herkulanumi papyrus néhány sora, a mely Chrysip-

posra, a ki e tekintetben legtekintélyesebb forrás, megy vissza,

az egész dolognak véget vetett. Megtudjuk ugyanis ebbl, hogy Dio-

genes a cynikus írta a tragédiákat, s ha Satyros és Sosikrates

nem is ismerték el azokat a mester mveinek, mégis írta, s hogy

szellemétl nem ütnek el, azt imént hallottuk, a kor pedig csak

Suidason alapul, a ki Chrysippossal szemben nem jöhet tekintetbe.

Külömben a cynicus a 30 zsarnok elüzetésekor már 13 éves lehe-

tett, s ha akkoriban nem is írta még darabjait, úgy az adatok

nincsenek oly nagy ellentétben. Ezt kimutatta Gomperz, a herku-

lanumi papyrusok nagy kutatója és ismerje (Ztschrift für die

österr. Gymnas. 1879. 255. 1.). Könyvdrámáknak nevezi ket, tán

azért, mert nem tehet fel, hogy a cynikus a versenyen fellépett

volna, hanem csak néhány tanát és sarkasmusát a darabokban is

akarta mutatni. A töredék Oedipus-ról és Atreusról szól ; Oedipust

Suidasnál is megtaláljuk; Atreus a Thyestesre utal, vagy pedig

külön darab lehetett, minthogy Suidasnál nincs meg mind. —
Az egyes darabokról nem mondhatunk semmit; a töredékek oly

soványok, hogy a menetrl, a melyet külömben a czím némileg

jelez, nem szólhatunk. Herakles, Medea és Oedipus a kegyetlensé-

get mutatták. Achilles, Chrysippos és Semele az erkölcsök festésé-

ben nem tartották meg a tragédia mértékét ; mert az Achilles az

Aristarchosé után volt készítve ; Chrysipposban a paederastiának

nagy szerepe volt ós Semele találkozása Zcussal, halála és a gyer-

mek Dionysos furcsa születése oly situatiokat tartalmaztak, me-

lyek leírását Clemens, a jámbor ember, nem merte kiírni. Atreus-

ban vagy Thyestesben volt a nevezetes mondás, hogy az a gyer-

mekhús nem is lehetett oly rossz ; ha más él lények húsát eszik,

miért ne az emberekét is, hisz minden test ugyanazon elemekbl
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áll ! Néhány sententia a cynikus iskolából is fennmaradt a töre-

dékek közt; az emberi nem megvetése, különösen a kéjenczeké,

az elpuhulás ostorozása s több efféle más közönséges sententiák-

kal, mint az emberiség mulékonysága többször fordul el.

11. Dionysio8 Metatheménost a tragikusok közé sorolják,

mert Sophokles stylusában írt egy Parthenopseost s ezt egykori

tanítójának, Heraklides Pontikosnak, a ki maga is írt Thespisnek

tulajdonított darabokat, nyújtotta át, a ki a csalást nem vette

észre és mint sophoklesi darabból idézett belle. Metathemenos>-

nak nevezik, mert a stoából a Kyreneikusokhoz ment át. Némelyek

e csalást Spintbarosnak tulajdonítják.

* 12. Dionysios, az öregebb syrakusai zsarnok a karthágóiak

legyzése után szintén a kothurnust öltötte fel s faggatta a vilá-

got tragédiáival. Azt mondják, többet tartott költi hírére, mint

hadi dicsségére. Midn macedoni Fülöp egykor tréfásan az ifjabb

DionyMOstól azt kérdezte, hogy hol vette atyja azt a sok idt e

tragédiák megírására, a fiú azt felelte, hogy azt az idt használta

fel, a melyet mi Jakomákra és mulatságokra fordítunk. Nagy köl-

tk irótábláját vette meg, hogy abból ihletet merítsen; így Aeschy-

losét; Euripides tábláját, íróvesszjét és lantját örökeseitl egy

talentumért szerezte meg. Ha csak gyjteni akarta volna ez erek-

lyéket, nem volna megrovandó, de valószínleg, mint az aristo-

phanesi Agathon, ha tragédiákat írt, az ahhoz ill öltözetet vette

fel és e nagy költk íróeszközéhez nyúlt, hogy igy legalább a küls
szerkezet meglegyen. Sok költvel vette magát körül ; Antiphon és

Earkinos, a tragikusok, Philoxenos, a dithyrambus író és Xeno-

krates, a mimographus, a nagy Sophron fia, mind megfordultak

udvarában. Antiphon életét vesztette el ; valószínleg mert nem
dicsérte a zsarnok tragédiáit; Philoxenost a kvágásokba zárták el;

mint mondják Dionysios egy tragédiát adott neki át javítás végett

s az egészet áthúzta. Ezt Plutarchos is említi, nemcsak Tzetzes,

mint Welcker mondja. Görögország versenyein is fel akart lépni

•s alig verte le a karthágóiakat, egy fényesen felszerelt kart, ki-

tn lovakat és egy gazdagon aranynyal kirakott sátort küldött

Olympiába, hogy e kiséret tragédiáinak sikerét biztosítsa. Mint-

hogy kitn mvészek adták el ket, a nép eleintén nagy figye-

lemmel hallgatta a declamatiót, de csakhamar észrevette a darabok

silányságát, a királyt kifütyölték s a sátort lerontották, a mit kü-

lömben Lysias szónok nekik az ünnepély eltt tanácsolt. Ez na*

18*
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gyon leverte a királyt, a ki oly sokat tartott költi tehetségére.

De végre a sors neki is kedvezett ; egyszer a Lenaeákon Nausigenes

arcbon alatt (368-ban) gyzött. Az attikai komikusok oly sokszor

és annyira gúnyolták e versel királyt, hogy több adat biographiá-

jába is átment. így késbb azt mondották, hogy egy karszemély

a gyzelem után Dionysioshoz futott az örömhírt megvinni ; a

király nagy lakomát adott és borivás közben a nagy örömtl meg-

halt, s így teljesedésbe ment egy jóslat, a mely azt jövendölte

neki, hogy akkor fog meghalni, ha a legersebbet legyzi. Csak a

szlfürt hiányzik, s azonnal láthatjuk, hogy Sophokles halálával

van dolgunk, melyet kétségkívül egy komikus Dionysiosra alkal-

mazott. Innen jutott egy adoma Pliniusba. Ezt láthatjuk onnan,

hogy Plutarchos és Cornelius Nepos halálát egész máskép — hiven

a történethez — mondják el. — Ugyancsak nem áll az, hogy

komédiákat is írt volna ; sok nevetséges volt tragédiáiban, egyes

situatiok inkább a komédiába vagy satyrdrámába illenek, de komi-

kusnak ezért nem mondható. Nevetséges oldala mellett a feltn
az, hogy egy más zsarnokkal, Mamerkos-sal, Eatana urával és

az ifjabb Empedoklessel képviselik e korszakban a görög tragédiát-

Athénen kívül. Athénben sok idegen tragikus volt és egyesek

sikert is vívtak ki, de Athénen kívül tragédia nem virágozhatott,

sem ebben a korszakban, sem késbb.

Dionysios darabjai az ókorban eléggé ismeretesek voltak:

kinevették ugyan, de idézték ket. Ha egy koronás f tollat fog,

mindig akad néhány bámuló — akár honnan szedje is ihlettségét.

A hsöket, úgy látszik , szabadságszeretetök miatt nem szerette

annyira mint az isteneket ; azért a fennmaradt czímek közt annyi

az istenség. A következ czímek ismeretesek : Adonis, Alkmene,

Léda, Hektoros Lytra, Soteira (azaz Persephone), Herakles (Limos).

Feltn Adonis, Soteira és Léda czíme, a mely azeltt egy tragi-

kusnál sem fordult el. Távolról sem gyaníthatjuk mikép kezelte

Dionysios a mythust e darabokban; a töredékek csak a csavart

stylust, a sok képletes és homályos kifejezést mutatják, de a tarta-

lomból nem árulnak el semmit. Adonisról tudjuk, hogy Antiphon

segítette megírni; a megmaradt töredéket Haupt (Hermes III.

141) állította helyre. A Persephone mythus Siciliában otthonos

volt; Heraklesben a beteg hst Silenos koplalás és clysterium

által akarja gyógyítani, szép tárgy egy tragédiának. — Philoxenos-

ról mondják, hogy különösen a stylus és metrum nem tetszett
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neki, a mit a töredékek eléggé bizonyítanak; a zsarnok szereti a

tulajdonképi szót etymologikus összetételek és más talányok által

kifejezni. így rcapdévex; helyett |iivavopo<;-t, atóXoc helyett [isvexpá-

nqc-t, {saXXávuov helyett áxóvtiov-t, tö>v (iod>v SisxSüosk; helyett

{rjatTjfv'.a-t írt, a mely szavakat fel kell oldani s azután a nevetsé-

ges etymologiát kitaláljuk, melynél fogva a rendes szavakat helyet-

tesíthetik. Néha mint a précieuses-ök ízetlen körülírásokat is

használ az egyszer kitétel helyett. Képzelhet mennyire mulattatta

ez a görögöket. S még csodáljuk, ha néhány jegyzék azt mondja,

hogy komédiát írt

!

13. Dorillo8, ismeretlen költ. Minthogy a szó 8opíaXXo<;-hoz

hasonló, Aristophanes a «Lemnosi nk» egyik töredékében egyikét

azon számos élczeinek nyilalta rá, a melyet az obscoen szavak

neki szolgáltatnak. Ebbl már Kayser azt következteti (277 1.),

hogy Dorillos ocsmány élet, nk után futó ember volt, a kinek

semmi költi tehetsége nem volt. Honnan szedi ezt a sok állítást ?

Egy élczbl.

14. Empedokle8, a híres bölcsész unokája; életét 490—430-ig

tehetjük. Suidas szerint 24 darabot írt. A nagy bölcsésznek is

tulajdonítottak tragédiákat, de ezek inkább lyrikus drámai részle-

tek lehettek. Hieronymus azt mondotta, hogy még 43 darabot

látott tle ; egy más magyarázó, Heraklides, azt állította, hogy a

tragédiák mástól valók, Neanthes pedig ifjúkori kísérleteknek ne-

vezte, így tehát nem tudjuk, hogy e 24 darab a híres bölcsésztl

való volt-e, vagy csak az nevét tették-e a mvek elé s egyik

unokájának tulajdonították ket. Sem czím, sem töredék nem
maradt ránk.

15. Gnesippos, Eleomachos fia, csakis a komikusok czélzá-

saiból ismeretes. Athenaeos egy helyen öt ily passust sorol fel,

a melyekbl kitnik, hogy a komikusok, különösen Eupolis és

Eratinos, kardalait vetették szemére, melyek elpuhultságát és

szerelmi turbékolásait tüntették fel. Oly dalok, melyeket csak az

Adonisiákon, a mely ünnepen a kicsapongás napirenden volt,

lehet énekelni, melyek a tragédiában csak a nknek valók és

semmi férfiasságot nem mutatnak. Ugyancsak e töredékekbl

megtudjuk, hogy Gnesippos egyszer Sophokles ellenében megkapta

a kart, a mi valószínleg Sophokles mködésének els éveibe

esik. Ebbl és abból a körülménybl, hogy e régi komikusok

támadják meg, a költ kora körülbelül meghatározható.
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16. Heraklides Pontikos, 340 körül virágzott. Thespis név

alatt írt tragédiákat s tán e miatt akarta t Dionysios Metatheme-

nos (1. ezt) megcsalni. Nem tehet fel, hogy Heraklides ezt rossz

szándékból tette volna, mert kortársait nem vezethette tévútra*

Híres költk neve alatt kezdettek el sokan ekkoriban írni, részint

mert azt hitték, hogy így mveiket inkább fogják olvasni, részint

mert tovább fognak fennmaradni. Heraklides müveit késbb Cle-

mens Plutarchos és Pollux valóban thespisi termékeknek vették s

egyes sorokat idéztek bellök. A csalást felfedezte Bentley. Bizo-

nyos, hogy azok a czímek, melyeket Thespis mveinek adott,

Heraklidesnél is elfordultak, s így négy darabot említhetünk, me-

lyeket Thespis név alatt adott ki ú. m. Pentheus, Athla Pelion

vagy Phorba8, /Iepstc (Papok) és Htöeot (Ifjak) ; ez utóbbi kett

nem árul el semmit a tartalomból ; az elbbi kettt Aeschylosnál

is találjuk. Pentheus valószínleg az euripidesi Bacchae ez. darab

mythusával foglalkozott ; Phorbas pedig az aeschylosi Glaukos

Potnios tartalmához hasonló lehetett. Heraklides az ámításban

annyira ment, hogy egy imában archaikus szavakat használt,

melyeket maga Thespis alig írt volna le. így xvá£ Cpt/, fehér tej,

&óiraj<; sajt, <pXs?|i.ö<; bor ; ezek talán régi szertartások formuláiban

fordultak el.

17. Hieronymo8 y Xenophantes fia, kit Aristophanesbl isme-

rünk, mint a legtöbb kisebb tragikus dithyrambusokat is írt, a

mely mfajból a hosszú, czikornyás szavakat és a lágy, elpuhult

zenét a tragédiába bevitték. S mivel a komikus ezeknek a kéjencz

nevet adja, Kayser majd mindrl azt következteti, hogy kéjelegtek

és gyermekeket szerettek. Aristophanes sorai az Acharnaebeliek-

ben : (357)

Nekem, akár vedd Hieronymos Hadeei

Feketeködszrboruéjsüvegét, akár

Használd a Sisyphos fortélyait

:

Nem bújsz ki e vitatkozás alól,

arra vonatkoznak, hogy Hieronymos, mint sok tragikus, a nagy

félelem felindítására, a mellett hogy a legborzasztóbb mythusokat

tárgyalták, a színészek küls felszerelése és jelmeze, a mely nagy

süvegekben, hosszú hajban és más ilyféle szerekben állt, továbbá

hosszú összetett szavak által is akartak hatni (A fordítás jegyzete

e szerint igazítandó helyre). A másik hely a Felhk-ben (344)
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szintén erre vonatkozik. Nem valószín, hogy a Nuralom (201)

versében említett Hieronymos vezér ugyanaz a személy, mint

a költ.

18. Hippias a nagy sophista, mint Platónál maga mondja,

szintén írt tragédiákat, melyekkel az olympiai versenyeken fel-

lépett, de prózában. Valószín azonban, hogy a platói hely csak a

sophista henczegését akarja feltüntetni. Cicero is említi Hippiast

(Orat. III. 32.) s szintén utána azt mondja : Nec solum has artes,

quibus liberales doctrinae atque ingenuae continerentur, geome-

triám, musicam literarum cognitionem et poétarum atque illa, quee

de naturis rerum, quae de hominum moribus, qu» de rebus publicis

dicerentur: sed annulum, quem haberet, pallium quo amictus,

soccos, quibus indutus esset, se sua manu confecisse. Külömben

sok sophista írt tragédiát, de ha Hippias, egyike a leghíresebbek-

nek, írt volna, akkor tán mások is említenék.

1 9. Hippothoon vagy Hippothoos csak Stobaeosból ismeretes,

a ki néhány sententiát idéz tle. íme egy

:

Finom, de köznapi nyelvezete a komédia eladási módjára

emlékeztet.

20. l8chandro8-t Aeschines egyik életírója említi. Tudjuk,

hogy Aeschines eleintén színész volt, még pedig tpttaif(i)vtoT^<;, a

kik meg voltak vetve ; rendesen a királyok szerepeit adták s nem*

volt enni valójuk. Az életrajzíró azt említi, hogy Aeschines Ischand-

ros egyik darabjában Oenomaos-t adta, a ki Pelopssal versenyt

fut, de lebukik a kocsiról. Ez egy Oenomaos vagy Pelopscz. tragé-

diára enged következtetni.

21. Kleaenetos-i Alexisbl és Aeschinesböl ismerjük; késbbi

tragikus, a ki valószínleg anagnostikus volt.

22. Kkophon, Kritias politikai ellenfele, akit a komikusok

rendesen Kleonnal és Hyperbolossal állítanak együvé. Egyik beszé-

dét Kritias ellen Aristoteles idézi, a ki külömben többször emlék-

szik meg róla. Mindig ellenezte a békét Spartával, míg végre meg-

ölték. Több mint valószín, hogy a demagogus és a tragikus egy

és ugyanazon személy, a mit azeltt nem vettek észre. Aristoteles

egy helyen Kleophon tragikus kifejezésérl szól, a nélkül hogy

költnek vagy tragikusnak nevezné ; stylusáról kétszer emlékszik

meg (Rhetor. III, 7. 2. és Poet. 22), s egyszer eladását az ideális
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és a paródia közé helyezi vagyis — köznapi jellemeire és kifejezés

módjára utal. E helybl látszik, hogy még inkább szállt le mint

Euripides a köznapi élet terére, a mit demagogikus és ochlokratiai

hajlamai eléggé magyaráznak. Mind e helyen Aristoteles mint egy

ismeretes egyénrl szól róla, a mit bizonyára nem tesz vala, ha a

politikus és a költ nem egy személy lett volna. Ha továbbá Aris-

tophanes helyét a Békákban (635) vizsgáljuk, kitnik, hogy Kleo-

phon költ volt. A komikus felszólítja a múzsát, hogy álljon a kar

közé óa nézze el a mértk e bölcs tömegét, mely alant

bl sok ezrivel ma,

Nemesebb becsvágygyal Kleophonnál, kinek is fecseg ajakin

Zúgva rikácsol a Thrák fecske rekedt szava

S idegen galyon ülve kesergi az 6

Siralommal teli fülmile énekeit ?

Itt a demagogusról van szó, de soha sem mond Aristophanes ily

szavakat egy szónokról ; az utolsó három sor a ,fecske c és ,fülmile'

említésével okvetlenül egy költre mutat, akár jó, akár rossz, az

nem tartozik a kérdéshez. Ugyanebben a darabban (93) a fecske-

múzsa' szót a rossz költkrl használja. Még egy bizonyíték. 405-

ben, valamivel Euripides halála után, a Békákkal együtt Phryni-

chos Múzsáit adták, a mely körülbelül ugyanevvel a tárgygyal, a

tragikus színpad vesztésével a nagy költk halála után, foglalko-

zott. Már pedig a harmadik darab Platón Kleophonja volt. Nem
csak a demagogusról volt szó, hanem a költrl is, a ki kárpótlásul

annyi rosszal együtt, megmaradt. Tudjuk, hogy az ily nagy ese-

mények a komikus versenyeken mindig visszhangra találtak. —
A tragédiákon kívül egy Mandrobulos ez. mtivét említik, a mely

valószínleg beszéd volt. Mandrobulosról az a monda járt, hogy

mikor Samosba jött az els nap egy arany tojást, a második nap

egy ezüstöt, és végre egy rézbl valót talált, a melyeket Hérának

feláldozott. Innen az oly emberrl, kinek dolga napról napra

rosszabbul járt, azt mondották, hogy Mandrobulos sorsa van.

Kleophon tragédiáinak fenmaradt czímei : Aktaeon, Amphia-

raos, Achilles, Bacchae, Dexamenos, Erigone, Thyestes, Leukippos,

Iliou Persis, Telephos. Ha e czímeket Iophon hat darabjának

czímével hasonlítjuk össze, úgy azt találjuk, hogy mind— Achilles,

Telephos, Ilium ostroma, Aktaeon, Bacchae, Dexamenos— bennfog-

laltatik. Ez nagyon feltn, különösen Aktaeon és Dexamenos, mely

Digitized by VjOOQIC



A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN. 265

szírnek másoknál nem fordulnak el, kétszeri feldolgozása. Nagyon

valószín tehát, hogy itt a leíró részérl, a ki Iophon és Kleophon

nevét összetévesztette, egy hiba csúszott be. — A tragédiák czímei

a tárgyat eléggé jellemzik; töredék nem maradt. Dexamenosról

«csak azt mondhatjuk, a mit már Iophon e darabjánál említet-

tünk. Mi okból lát benne Kayser egy centaurus mythusát, nem
tudjuk.

23. Krates, Thébából, Diogenes tanítványa, a ki valószínleg

anagnostikus volt. Tragédiái a bölcsészeti tanok bélyegét viselték.

Különben ismeretlen.

24. Kritias, Kallaeschros fia, a híres történeti férfi. Ebbeli

szerepe minket itt nem érdekel. Gazdag családból származott,

seit egész Solonig vezette vissza. Ideje legkitnbb férfiaival érint-

kezett; Sokrates és más híres sophisták tanítványa volt. Innen

szerepe a platói Charmidesben. Mint szónok kiváló szerepet ját-

szott, s az akkori ízlés és divat nem szól ellene, hogy tragédiákat

írt volna. Ki akarták ugyanis törölni a tragikusok listájából, azért

mert néhány forrásban a neki tulajdonított darabok töredékei

Euripides neve alatt fordulnak el. Az egész vitát Kayser (231—251

)

még egyszer rekapitulálta. Különben semmi ok rá. Mert tény az

és sok ókori adat tanúsítja, hogy Kritias a költészettel foglalkozott.

Irt hexameterekben mint Solon, irt elegiákat és buzdító költemé-

nyeket, mint Theognis és írt iambusokban. Athenaeos egyik jegy-

zetében, midn Pirithoos ez. darabról szól, azt mondja, hogy kétes,

vajon a darab Kritiastól vagy Euripidestl való. Azok tehát, a kik

tagadják, hogy Kritias tragédiákat írt volna, e töredéket Euripi-

desnek tulajdonítják, nemkülönben azt a 42 soros töredéket is,

melyet Sextus Kritias Sisyphosából idéz. De egy euripidesi életrajz

-azt mondja, hogy a költ darabjai közt hármat u. m. Tennest,

Ehadamanthyst és Pirithoost, nem tulajdoníthatunk neki. Tehát

a Pirithoos töredéke Kritias darabjából való, s hogy a 42 soros

töredék nem való Euripides Sisyphos ez. satyrdráraájából, azt a

fitylus ós a tartalom mutatja, s ma egy kritikus sem tulajdonítja

neki. De van két klasszikus hely Platónál, a melyek világosan

feltüntetik, hogy Kritias a színmírói pályán mködött. A Charmi-

des-ben (p. 162. <J) azt mondja Sokrates: Kritias haragudni lát-

szik, mint a színmíró a színészre, ha darabját rosszul adja ; a

Kritias-ban pedig (p. 108.) Sokrates az belátásáról színházi dol-

gokban beszél. Aristias Atalante ez. darabját is néhány magyarázó
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Eritiasnak tulajdonítja, a mit bizonyára nem tettek volna, ha
Kritias nem volt tragikus. Tehát azt mondhatjuk, hogy Pirithoos

és Sisypho8 Kritias darabjai voltak, s hogy a stylus és szellem

hasonlósága miatt már korán tulajdonították ket Euripidesnek.

Philostratos azt hiszi, hogy Kritias zsarnoki tettei voltak oka

annak, hogy iratait elfeledték, 8 hogy még csak Heródes rhetor

hozta ki ket a homályból. De ez csak részben igaz. — Kayser

Atalante-t is neki tulajdonítja, de ezt ma már nem dönt-

hetjük el.

Pirithoos és Sisyphos az alvilági büntetéseket állították el.

Sisyphos a tragédiában ép oly okos, mint egoista volt, de a darab

azt mutatta, hogy okossága miatt megbüntették, egoismusát pedig

megcsalták. Az istenség mint büntet hatalom a halál után a
gonoszt eléri. A töredék mutatja, mily nagy tekintélyt kölcsönzött

Kritias a törvényeknek — a zsarnoknak egyedüli támasza. Külön-

ben a sophistika, különösen Anaxagoras tanai e sorokon is meg-

látszanak. Stilusa egyszer, nemes ; rövidsége és tömöttsége fel-

tn. Mindenesetre a tragédiák küls szerkezete kiváló lehetett,

ha oly korán tulajdonították ket Euripidesnek. A metrikai sza-

badságokat bviben felhasználta. Szónoki mködésérl bvebben
szól Blass (Attische Beredsamkeit I. 256.).

25. Mamerko8 a második idegen tyrannus kothurnusban. De
kevesebbet tudunk róla, mint Dionysiosról. Valószín, hogy sok

idt nem fordított a tragédiákra. Úgy látszik, hogy elbbi gyzel-

meit zengte meg ily tragédiáknak nevezett darabokban. Különben

csak Plutarchos említi a katanai tyrannus írói tehetségét ; ugyan-

csak meséli el (Timoleon 34.) szomorú végét is.

26. Meletos, Sokrates híres vádlója, a költk részérl. Az

Apológiából tudjuk, hogy Anytos a demagogusokat, Lykon a rhe-

torokat vagy sophistákat és Meletos a költket képviselte. Tehát

nincs kétség, hogy a komikusoktól Thráknak és Laios fiának

gúnyolt Meletos, a kinek fagyos darabjait Sokrates nem igen ked-

velhette, ugyanegy személy a vádlóval. Sokrates halálakor körül-

belül harmincz éves lehetett. Tudjuk, hogy a nép nemsokára ró

halálra ítélte. Valószín, hogy ugyanaz, a ki a hermokopidák

perében is be volt vádolva, s hogy Andokides ellen fellépett. Jel-

leme mindebbl elég rossz színben tnik fel. Költi mködésérl
nem mondhatunk semmi biztosat. Egy trilógia czíme maradt
ránk : Oidipodeia, a melyben szónoki tehetségét mutatta Menoekeus
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beszédében. A helyzet tehát az euripidesi Phoenicziai nkhöz
hasonlíthatott. Egy Aeschinesnek tulajdonított levélben Xeno-

phonhoz, azt találjuk, hogy Menoekeus az tragédiájában ép úgy

beszélt, mint ö, midn Sokratest bevádolta. Túlzott Aristophanes

gúnyja, ha azt mondja, hogy Euripides skolionjait Meletostól

kölcsönözte. Inkább hasonlóságra kell gondolni. Aristophanes

Gerytades-ében, melyet a Békák után adtak, Meletos más két rossz

íróval a tragikusok nyomorult követei a Hadesben ; a Békákban

skolionjait gúnyolja (1240):

De ez (Euripides) minden lebuj dalt összehord,

Kár dúdolás, Melétosz bordalát,

Sirató- és tánczdalát.

A tetralógia a Laios mythusát tárgyalta, s mivel Meletosnak

Kalliashoz volt viszonya, Aristophanes t Laios fiának, vonatko-

zással darabjára és Laios ocsmány tettére, nevezte. Egy jegyzet

szerint e darabot ép abban az évben adták, mint Aristophanes

Gólyáit, a mi Sokrates elitéltetése eltt történt.

27. Morycho8, már Aristophanes legkorábbi darabjaiban for-

dul el s még Plató, a komikus is gúnyolta ; tehát több mint har-

mincz évig volt kitéve a komédiáirók gúnyjának. Többet nem is

tudunk róla, mint a mit ez odavetett czólzások róla mondanak.

A mirl különösen híres volt, az nagy gyomra és nyalánksága,

nies viselete és elpuhultsága. E miatt költészetérl nem is szólnak

sokat, csak ebbeli hibáit ostorozzák. A Darázsokban kétszer

támadja meg Aristophanes (484, 1095. Arany), ugyancsak az

Acharnaebeliekben mint angolna-szerett és a Békében, Teleassal

és Glauketes-sel s ,a többi szodóvel' egy sorba van helyezve.

28. Moschion. E kitn költ életérl, a kitl aránylag a leg-

több töredék maradt ránk, kevés biztosat mondhatunk. A közép

komédia több költje megtámadott egy Moschiont nyalánksága

miatt, a ki roppant sokat evett, de bort u,em ivott, és Kallikrates

egy Moschion ez. komédiát is írt, mert a név egyértelmvé vált a

nyalánkkal. Nem hihet, hogy e sok gúny a mi költnkre vonat-

kozik, hanem egy magánemberre, a kinek elpuhultsága híres volt.

A komikusok ideje külömben egybeesik Moschionóval. — A mi

különösen feltnik a töredékeken az, hogy a ránk maradt 77 sor-

ban egyszer sem találunk anapsestust vagy tribrachyst, sem egyál-

talán háromszótagú verslábat, a mi a tragédia trimeterének törté-
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netében fontos jelenség. Tudjuk ugyanis Hermann kutatásai foly-

tán, hogy a 90. olympiastól (420) kezdve a régi szigorú versmérték

engedni kezdett, hogy ez idn túl, még Sophokles utolsó darabjai-

ban is, Euripidesnél s mind a költnél, kikrl itt szólunk, a

tribrachys, anapasstus és másnem feloldások gyakoriak, annál

gyakoriabbak, mennél hanyagabb a költ s mennél késbb élt.

Moschion töredékeiben pedig, a ki késn mködött, a régi szigorú

aeschylosi és sophoklesi metrumot találjuk, a mi arra mutat, hogy

a versnek régi jogát visszaadta, a mit késbb az alexandriai tudó-

sok is tettek. Csak egy kétsoros töredék nem esik e szabály alá,

de ott annyi a hiba, hogy okvetlenül hamis lemásolásra vagy arra

kell következtetnünk, hogy Clemens csak emlékezetbl idézte.

Moschion nyelvezete magvas és képletekben dús, sehol sem talál-

juk a sophisták nyomát, a melyet oly sok idbeli tragikus mutat

az elmés ellentétek és rhetorikai fogások alkalmazásában. A dictio

és gondolat mindenütt az aeschylosi fenség nyomát viseli. Idejében

napy költnek tartották ; ezt mutatja, hogy szobrot is állítottak

neki, a mely még ránk is maradt ; életnagyságú, ül alakban van

feltüntetve, fején a diadalkoszorú és jobb kezében az író tekercs.

Am kitn szobrászra mutat; jelenleg Nápolyban rzik a Eeal

Museo Borbonicoban (Palazzo degli Studj). Visconti adta leírását

{Iconogr. I. 31). A Moscbionnak tulajdonított sententiák a Didot-

féle kiadásban nem a mi költnk müvei; ez egy késbbi Mos-

chion volt.

Stobaeos három darab czímót említi, u. m: Telephos, Pheraeiek

és Themistokles. Telephos valószínleg a hst Argosban mutatta s

igy az euripidesi darabot utánozta. Szegényen, rongyos ruhában,

a legnagyobb nyomorban lép fel, a mi az aristophanesi paródiát

az Acharnaebeliek-ben juttatja eszünkbe. A fennmaradt töredék a

darab kezdetébl való. — A Pheraeiek töredékébl Welcker azt

következtette, hogy Alkestis mythusát tárgyalta, s valamint Euri-

pides Alkestisében pheraei öregek alkotják a kart, úgy Moschionnál

pheraei nk. Meineke azonban (Sitzungsber. der Berliner Akademie

1855. 102.) azt hiszi, hogy a töredék egy históriai drámából való,

a mely Pherae történetébl van merítve. A legtöbb töredékben az

eltemetés tilalmáról van szó ; egy athéni az uralkodót kéri, hogy

ezt ne tegye. Ki lehetett az a pheraei, a kit el kellett temetni ?

A mythus nem nyújt semmit, de igenis a történet. Sándor, Pherae

tyrannusa, a megölt Polyphront, a ki ezeltt király volt, nem
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engedi eltemettetni. Xenophon Hellenikáiból tudjuk a sok gyilko-

lást Pherse trónusán ; Iason király halála után (370) Polydoros ós

Polyphron veszik át a kormányt ; Polyphron Polydorost álmában

megöli, t viszont Sándor gyilkolja meg, a kit neje Thebe és ennek

fivérei tesznek el láb alól. Meineke tehát több töredéket, a melye-

ket Welcker ismeretlen tragédiáknak tulajdonít a 4>7)patot —
szerinte férfiak képezték a kart — töredékeinek mondja. Ebbl
Moschion idejére is következtet, a ki szerinte 370 körül virágzott.

Meineke véleményét csak részben ismeri el Eibbeck (Éhein. Mus.

30. 155). szerinte is történeti darabbal van dolgunk, de nem
Polyphron, hanem Sándor eltemetésérl van szó. Sándor zsarnoki

tetteit a görög történetírók gyakran említik; Eibbeck szerint a

tragédia tárgya Plutarchos Pelopidasában nagy vonásokban meg-

van. Sándor neje, Thebe, Iason leánya és Polyphron nvére, a

zsarnok kíméletlen bánásmódja miatt elég okot talált, hogy meg-

gyilkoltassa. Kis fivérét ocsmány módon felhasználta, azután meg-

ölette ; Thébában egy második nt keresett, mert Thebének nem
voltak gyermekei és mámorában gyakran oda nyilatkozott, hogy

nejét két fivérével együtt megöleti. Mindez a nt mélyen sértette

;

Pelopidas ekkoriban Pheraeben mint fogoly volt ; hozzá panasz-

kodott a n. Végre rábírta két fivérét, hogy öljék meg a királyt.

Nagy ivó volt s egy alkalomma\ a n éjjel bevezette két testvérét,

a kik a zsarnokot megölték és hulláját a tengerbe dobták. De a

darabban a hulla eltemetésérl is volt szó. Theopompos azt mondja,

hogy Dionysos egy halásznak megjelent s azt parancsolta neki,

hogy Sándor hulláját fogja ki s adja át rokonainak eltemetés

végett. Sándor Dionysos hü embere volt, mert a bort és a szín-

házat nagyon szerette. Moschion darabjában tehát így a mythikus

elem is meg volt, még pedig a színház istenének közbelépésével.

— Sándor meggyilkolása 359-be esik, a darab tehát ez id után

keletkezett, a mi a költ idejét közel hozza N. Sándorhoz. — Tör-

téneti tárgyat vesz fel Kayser is (299), de a Pheraeiek vereségét

Eonon és Pharnabazos által, mert a spártai földre berohanásokat

intéztek, tartja a darab tárgyának. Ez 393-ban történt, a mi na-

gyon korai, mert Moschion költi mködése ekkoriban még nem
kezddött. A töredékek csak úgy illenének e tárgyhoz, ha tudnók,

hogy megtiltották a pheraeieket eltemetni. A darabnak sok hason-

latossága lehetett az euripidesi Kér nkkel, a melyben Theseus

beszéde a holtak eltemetésérl sokban hasonlít Moschion töredé-

keihez. Egy töredék (Nauck 1 1 .) szóról szóra megegyez a Hiketides
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6 versével; Meineke azt mondja, hogy Stobaeos azon fejezete

rcepi zafffiQ czímmel a moschioni verseket tévedésbl kihagyta, és

minthogy közvetlen utána Euripidesbl idézi az illet helyet,

Moschionnak tulajdonították az euripidesi verseket.

Themistokles egy más történeti darab. Welcker a salamisi

ütközetre gondol ; de ez kevésbbé valószín, mert ez Moschion

idejében Aeschylos darabja után nem érdekelhette nagyon a közön-

séget. Kayser Konon gyzelmére vonatkoztatja, a kinek dics tette

Knidos szigeténél ép oly fontossággal bírt mint Themistoklesé, a

mennyiben Sparta terjeszkedési vágyának véget vetett. Vagy pedig

azt mondja Kayser, Themistokles csontjainak visszahozataláról

lehetett szó, a melyet a jóslat ekkoriban egy pestis folytán paran-

csolt. A Magnesiaiak nagy ellenállása miatt, ezt titkon kellett

véghez vinni, mint Thukydides mondja (I. 138). Eibbeck (i. h.)

azt hiszi, hogy Themistokles életében elég tragikus momentum
volt, a mely jobban megfelelt a tragédiának, mint a salamisi

gyzelem. Két tárgy lehetséges, Themistokles futása Athénbl és

felvétele Admetosnál, a ki habár ellensége volt, nem szolgáltatta

ki az athénieknek. A prológusban Themistokles mint számzött lép

fel; találkozása a királynévei, a ki azt javasolja neki, hogy Admetos

kis fiával a tzhelyhez meneküljön s várja meg míg a király meg-

érkezik; a király megérkezése, a ki
#
fiát legnagyobb ellensége kezé-

ben látja (hasonlít Telephos egyik jelenetéhez); itt az ethos és

pathos legjobban mutatkozhatott; a lakedaemoni és athéni követ-

ség fellépése, kik Themistokles kiszolgáltatását kérik, de vissza-

utasíttatnak, és végül a számzött felvétele a királyi házba. E terv

megfelelne több ismeretes tragédiának, így Aeschylos Hiketidesei,

Sophokles Oedipusa Kolonosban, Euripides Hiketidesei és Herak-

lidái e terven alapulnak. — Vagy pedig Themistokles tragikus

hqjála lehetett a darab tárgya, a melynek feldolgozásáról Schiller

is írt egy kis vázlatot (Kari Hoffmeister, Nachlese zu Schyier's

Werken III. 233). Artaxerxes azt akarja, hogy Themistokles fogjon

fegyvert hazája ellen, de bikavérrel megmérgezi magát. E meg-

mérgezés bizonyára egy antik tragédiának volt tárgya, mert sokszor

említik és Cicero szavai : ,hanc enim mortem rhetorice et tragice

ornare potuerunt' is erre utalnak. A halállal egyszersmind az elte-

metés kérdése is szóba jöhetett, a melyért Themistokles két fia

esdekel az athénieknél. Bibbeck tehát azokat a töredékeket, a me-
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lyeket Welcker Thesetis-nak tulajdoniba ki Adrastos segélyére kel,

Themistokles-hez tartozóknak mondja s még egyéb töredékek segé-

lyével hypothesisét valószínvé iparkodik tenni. Ha tehát Moschion

Themistokles halálát vette tragédiája tárgyául, úgy Philiskos

Themistoklese, ha csak nem volt komédia, Themistokles futását és

fogadását Admetosnál állította el.

29. Nearchos N. Sándor kíséretéhez tartozott és mint tragikus

követte a királyt Ázsiába, a hol úgymint Kallisthenes a király

dühének áldozatai lettek. A Suidasi jegyzet t és Neophront össze-

tévesztette, innen van, hogy sokan Neophron korát oly késre

tették (L. Neophron). Dübner azt hiszi, hogy nem is volt tragikus,

hanem hogy Suidasnál a tpaftxós szó a otpatrjYÓ? helyett áll, a mi

gyakori. Ez nagyon valószín.

30. Nikomachos-r6\ két helyen emlékszik meg Suidas ; egyszer

troasi alexandriainak nevezi és 12 darabot tulajdonít neki, melyek

közt több komédia czím is elfordul, másszor pedig athéninek

tartja, s azt mondja, hogy Oedipus darabjával Euripides és

Theognis felett gyzött. Kayser (316) csakis az athénit ismeri el

tragikusnak, a ki szerinte Euripides kortársa volt. Meineke és

Welcker az alexandriai költt látják benne, a ki Euripides felett

gyzhetett ugyan, mert e költ darabjait halála után is adták.

Oedipus darabját mindkét helyen említi Suidas, a mibl az követ-

kezik, hogy ez tulajdonkép egy czikk, s hogy a költ, a ki Athén-

ben született, késbb Alexandriában, Troasban mködött. A czikk

külömben is nagyon zavaros, a mit az a körülmény is mutat, hogy

komédiák czímei vannak közbevetve. Ezeket eltávolítva, a követ-

kez tragédiák czímei maradnak meg : Alexandros, Alkmaon vagy

Eriphyle, Geryones, Aletides, Neoptolemos, Mysiaiak, Oedipus,

Persis vagy Polyxena és Teukros. A ,Trilogiaf
ez. tragédia való-

színleg három darabra vonatkozik, melyek a czímek közt elfor-

dulnak. A czímek mutatják a mythusokat; feltn csak Geryones

és Aletides. Geryonest Aristoteles is említi, s ebbl Dübner azt

következteti, hogy Neoptolemos-b&n. e hs meggyilkoltatása volt

tárgyalva, s nem mint Welcker hiszi, annak elhozatala Skyrosból.

Aristoteles ugyanis Nikomachos darabjára czéloz, ha azt mondja,

hogy Neoptolemos az Ilias Mikra harmadik tragédiája. De ez

nagyon erltetett magyarázat. Aletides Erigone ünnepének behoza-

taláról szólt, míg Alexandros Paris és Oenone halálát ez utóbbi

féltékenysége folytán tárgyalhatta.
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31. Nothippost csak két komikus idézetébl ismerjük; mind-

kett nyalánkságát, nagy evési képességét (ó'|>o<pa?ta) gúnyolják-

Az egyik Teleklides komikus, a ki Perikies kortársa és nagy ellen-

fele volt, a másik Hermippos, a ki Moerák ez. darabjában azt

mondotta Nothipposról, hogy az egész Peloponnesost fel bírná

falni. A Moerákot 332-ben adták, a honnan Nothippos ideje is

körülbelül meghatározható.

32. Patrokles-röl csak azt tudjuk, hogy Thurii-bl szárma-

zott, s hogy Dioskurok ez. darabjában ép úgy mint a fiatal Sopho-

kles Eastort és Polluxot mint halandó egyéneket állította el-

Stobseosnál ezenkívül egy töredéket egy ismeretlen darabjából

találunk, a melynek egyes fordulatai és pathosa a, nagy tragikusok

ügyes utánzására vállnak.

33. Plató, a bölcsész is írt tragédiákat mieltt Sokrates tanít-

ványa volt. Ezt nqm csak néhány életrajz, hanem Diogenea

Laertios és Aelianos is tanúsítják. De a mint a bölcsészet tanu-

lására adta magát, ifjúkori termékeit tzbe dobta.

34. Polyidost Aristoteles és Diodoros említi. Míg Aristoteles

sophistának nevezi, addig Diodoros azt a jegyzetet tartotta fenn.

róla, hogy a 400-ik óv körül Philoxenossal, Timotheossal és Teles-

tessel együtt virágzott ; kitnt mint dithyrambkölt ós zenész s e

mellett még fest is volt. Ha tehát ekét jegyzet egy személyre

vonatkozik, úgy Polyidos valószínleg mint Hippias nagyon sok-

hoz értett. Diodoros egybeállítása a fennevezett híres férfiakkal,.

Polyidos fényes tehetségeire enged következtetni. Aristoteles

Iphigeniá-ját említi, a melyben a felismerés Orestes és Iphigenia

közt ép akkor történt, mikor Iphigenia az áldozathoz készült.

Orestes azt mondotta : Tehát engem is feláldoznak mint nvére-

met ! E felismerés a Gluck operájában fordul el. Ez egy körül-

mény nem enged ugyan a darab jelességóre következtetni, de az

a tény, hogy Aristoteles idézi, a mellett bizonyít, hogy nevezetes

tragédia volt. Photios azt mondja, hogy Stobaeos Florilegiumában

sokat vett fel Polyidosból, de mi nem találunk semmit tle, mert

mind az a hely, a mely Polyidosból valónak látszik, Euripidesbl

van véve.

35. PythangeloB Aristophanes Békáiból ismeretes, a hol

Herakles a sok rossz költt sorolja fel, kik Euripides után még
életben maradtak. Dionysos mindegyikre ad választ, de mikor

Herakles utoljára Pythangelost említi, az isten nem is tartja érdé-
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mesnek rá felelni, a mibl a scholiasta azt következteti, hogy

nagyon rossz költ lehetett.

36. Python-TÓl Kayser nem emlékszik meg. Nauck közli a

fennmaradt töredéket Python Nearchos kortársa volt ; Athenaeos

három helyen említi öt és satyrdrámáját : Ageu, de maga sem

tudja, vajon ez a Python Katanaból vagy Byzantiumból való volt-e.

A byzantiumi Python Suidas szerint híres szónok volt, a kiN. Sán-

dor szolgálatába állt. Nagyon elmés embernek mondják, s való-

szín, hogy írta az említett satyrdrámát, a melyben Harpalost

tette nevetségessé. A darabot N. Sándor táborában a Hydaspes

mellett adták, midn a katonák a nagy Dionysiákat ünnepelték,

tehát N. Sándor rendeletére s tán ezért mondja Athenseos, hogy

némelyek szerint N. Sándor írta a darabot. ,Agen' makedón szó

és a sereg legkiválóbbjai jelenti, vagy pedig Agenor rövidítése

lehet, s így magára N. Sándorra vonatkoznék. Casaubonus (De

satyr. poesi 151) azt hitte, hogy ezt a satyrdrámát tragédiák nélkül

játszották, s hogy annyiban külömbözött a rendes satyrdrámáktól,

hogy személyeskedés volt benne ; tehát a komédiába való átmenet

itt is meglátszik.

37. Spintharo8 ; Aristophanes a Madarakban így szól róla

:

,S a ki ott (a madarak országában) phryg és oly barbár, mint

akár csak Spintharos, Phrygbl köztünk ^miit/madár lesz*.

Phrygiainak, barbárnak nevezték, mert Herakleából való

volt. Suidas két darabját említi :

f

HpaxXY}c 7rspixa'.ó|i.evos és SsjiíXyj

xspaovoojJbávTj ; tárgyuk ugyanaz mint Sophokles Trachisi ni és

Vízhordozói. Azok tehát, a kik az elbbi darabot nem tartják

Sophoklesinek, csakis Spintharosnak tulajdoníthatják. Azt íb mond-

ják róla, hogy Sophoklesi modorban írta Parthenopaeost, a mely-

lyel Heraklides Pontikost megcsalta (L. ezt).

38. Sthenelos Aristophanes kortársa, a kit Lysias, midn
Thuriibl Athénbe visszajött, védelmezett. Aristophanes a Gery-

tades ez. komédiában támadta meg, a mely darab az egykorú

költk ellen volt intézve. Ott azt mondja, hogy nem tudja, vajon

Sthenelos szavait sóba vagy eczetbe mártva izlelje-e, a mi dictio-

jának lapos és rideg voltára vonatkozik. Ezt Aristoteles is szemére

veti (Poet. 22), midn t és Kleophont a tairstv^ Xé£i<; példáiul

hozza fel. Aristophanes a Darazsakban is megemlékszik róla, a

hol Xanthias azt mondja, hogy midn Lysistratos a részeg

Philokleont a polyva közé szabadult szamárnak nevezte, ez t sás-

Phllologiai Közlöny. VIII. 3. 4. 19
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kához hasonlította, mert ,a zekéd elhányta lombjait' és Sthenelos-

hoz, ,a ki holmijából Hvedlett'.

E helybl a scholiasta azt következtette, hogy Sthenelos tra-

gikus színész volt, holott a hely a költ ízetlen ós nem élvezhet

dictiójára czéloz. Athenaos egy hexametert idéz tle, ami azt

mutatja, hogy elegiákat is írt.

39. Theognis, egyike a harmincz zsarnoknak; fagyos tra-

gédiái miatt Xiu>v-nak nevezték. Aristophanes háromszor támadja

meg ; kétszer az Acharnsebeliekben és egyszer a Thesmophoria-

zusae-ben. Az Acharnaebeliekben Dikaeopolis azt mondja, hogy egy

derék aBschylosi darabot várt, s íme nagy boszujára és ,tragikus

nagy fájdalmára' Theognis, a fagyos poéta lép fel müvével ; a másik

helyen azt mondja róla Aristophanes

:

Nem késtünk volna Thrácziában annyit,

Ha roppant hóesés nincs, s a folyók

Be nem fagynak mind, épen a mikor

Itthon Theognis adta színmvét.

S végre, mikor Agathon Mnesilochosnak azt mondja, hogy

a költnek összhangban kell lenni költészetével ez azt mondja

:

És igy Theognis, mert fagyos, fagyost ír.

A Stobseostól idézett s neki tulajdonított töredék Euripides-

bl való, tehát valószínleg ettl kölcsönözte. Egy versenyben

Nikomachos és Euripides ellen a harmadik díjat kapta, e darabban

nevezte az íjat <póp(U7$ S/opSoc húrnélküli lantnak, de e metaphora

közönséges volt. Lessing a Seneca tragédiáiról szóló értekezésben

neki és Kleophonnak egy Thyestes ez. darabot tulajdonít, de a

források Theognis ily ez. darabjáról nem tudnak semmit. Lessin-

get valószínleg az vezette félre, hogy az említett Stobaeosi idézetet,

amely Euripides Thyestesébl való, Theognisének tekintette s így

azt hitte, hogy Theognis is irt egy Thyestes-t.

40. Timesitheo8 valamivel Euripides után virágzott ; tragé-

diáinak czímei mutatják, hogy nem csak ettl, hanem Aeschylos-

tól is kölcsönzött. Suidas tizenegy darabot idéz, u. m. Danaidák

Hektoros lytra, Herakles, Ixion, Kapaneus, Memnon, A kérk,

Zeus születése, Heléna kéri, Orestes és Pylades, Kastor és Pol-

lux. E czímek közt Zeus születése és valószínleg Herakles is

satyrdrámák voltak. A Kérk épúgy Penelopére mint Helénára
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vonatkozhattak, s így nem szükséges Meinekevel és Kayserrel e

czímet törölni és csakis Heléna kérit felvenni. A Danaidák tán

eltértek a régibb feldolgozásoktól ; a források említik, hogy Lyn-

keus Danaodon boszút állt és t a Danaidákkal megölte, ami bizo-

nyára késbbi tragédiák tárgya volt. Ixiov, aki anyja Megara

miatt Phorbast és Polymelost megöli, a mythus uj feldolgozása

lehetett, Kastor és Pollux ez, darabot az ifjabb Sophokles és

Patrokles is írt.

41. Timokle8 tragikust Meinekenek köszönjük, a ki Athe-

naeos egyik helyébl, a hol ez egy Timokles komikusról, aki egy-

szersmind tragédiákat is irt, szól, azt hozta ki, hogy itt külön köl-

tvel van dolgunk. Plutarchos Timoleon-jában (36) találunk egy

idézetet Timoklestl, a mely egy tragédiára vall. Különben nem
maradt ránk semmi tle.

42. Adespota. Röviden meg kell még emlékeznünk azon

darabok czímeirl, melyek e korszakban keletkeztek, de csak a

római feldolgozásokból ismeretesek, s oly czimekrl, melyeket

említenek, de sem szerziket/ sem töredékeiket nem ismerjük.

Az Euripidesnek tulajdonított Rhesos is valószínleg ebbe vagy

az alexandriai korszakba esik, de minthogy errl már elmondot-

tuk mindazt, ami a kérdés mai állapotára vonatkozik (Egyet. Phi-

lol. közlöny VII. 401. 1.), itt mellzhetjük. A Rhesos tárgyával

egybeesik a Nyctegersia, melyet Accius dolgozott fel. Nem valószín

hogy a Rhesos után indult volna, hanem egy Noxtsifepata ez.

görög darabot kell felvennünk, amelyben a szín a görög táborban

játszott, míg a Rhesosban a trójai táborban vagyunk. Mindkét

darab az Ilias 10-ik énekébl van merítve (A római darabról l.Rib-

beck, Die römische Tragoedie 362. 1.). Achilles halála és Paris

halála ez. darabok bizonyára léteztek, mert a mythusokat Hygi-

nusnál és más íróknál, kik a tragédia mythusai után dolgoztak,

megtaláljuk.lValószín, hogy Nikomachos Alexandrosa ez utóbbi

mythust tárgyalta. Livius Andronicus egyik töredékében Welcker

Achilles halála mythusának feldolgozását sejti, de Ribbeck a homéri

Achillest ismeri fel benne. — Az Eurypylos ez. tragédia Aristote-

les (Poet. 23) szerint a negyedik az Ilias mikrából; de nem találjuk

a czímet egyéb jegyzékekben s nem is tudjuk, ki dolgozta fel. —
Az Eurypylosra következ tragédiát Aristoteles HcíD/sía-nak nevezi,

amelyben Odysseus mint koldus lép fel. Valószinü, hogy Ion «rök»

ez. darabja e mythust tárgyalta. — Ugyancsak Aristoteles idézi az

19*
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OdyBBeus <]>et>öá77eXo<; czímet, amelyrl nem tudjuk, vajon Odysseus

hazajövetelére vonatkozik-e amidn ijjával a kérket lelövi, vagy

pedig Philoktetes elhozatalára Trója alá, a hol szintén az ij játsz-

sza a fszerepet. — Ilione tartalma Pacuvius darabjából is isme-

retes. Tudjuk a mythosból, hogy Ilione Priamos leánya, Polyme-

stor thrák király neje volt. Ilione legkisebb testvérét, Polydorost

is felnevelte, és saját fiának adta ki, míg saját fiát, Deiphilost, test-

vérének mondotta. Midn a görögök rábírták Polymestort, hogy

ölje meg Priamos sarjadékát, ez nem tudván neje titkát, saját fiát

ölte meg. Deiphilos árnyéka erre megjelent anyjának s kérte, hogy

temessék el. A töredékeket és magyarázatukat Bibbecknél (i. b. 232).

— Az enniusi Telamo görög eredetiének czímét sem találjuk sehol;

de nagyon valószín, hogy a sophoklesi Teukros szolgált min-

tául. — Accius Clytaemnestrá-j&t és Aegisthos-át azeltt egy darab-

nak tartották, de Bibbeck a két czímet különválasztja; a római

Clytaemnestra nem tartalmazta Agamemnon meggyilkoltatását;

ezt az Aegisthos állította el. De Hyginusnál egy az aeschylosi

darabtól eltér mythust találunk, amelyben Oeax, Palamedes test-

vére, ingerli fel Klytaemnestrát férje ellen. Ily görög darabot most

már nem ismerünk, de tény, hogy a késbbi tragédia a görögök

visszatérését Trójából és az ahhoz fzd mythusokat még gyak-

rabban dolgozta fel és változtatott a három nagy tragikus felfogá-

sán. — Pacuvius Dulorestes-éneí eredetije is sok vitára adott al-

kalmat (L. Welcker III. 1159—1198 és Ribbeck i. h. 239). Euri-

pides taurisi Iphigéniájára gondoltak azeltt, de Eibbeck szerint

Orestes hazatérése az atyai házba és boszuja volt a tragédia tárgya.

— Agamemnonidae ; Agamemnon gyermekeinek mythusát Hyginus

a 122. mesében mondja el, bizonyára egy görög tragédia alapján,

amit különben Accius feldolgozása (Ribbeck, 469.) is bizonyít. —
Andromache aechmalotis, melyet Ennius töredékei után ismerünk,

nem ugyanaz Euripides Andromachéjével. A római darab, amely

még Cicero korában nagyon híres volt, Welcker szerint Andro-

machét Molossiában vagy Ambrakiában állította el, midn Neo-

ptolemos neje volt, s ennek halála után Helenos jóshoz ment nül,

úgy amint Vergilius Aeneisének második énekében találjuk. Rib-

beck ellenben azt hiszi, hogy a darab még Trója romjain játszott,

miután Andromachét megfosztották gyermekétl. Akármint legyen,

a töredékek egy elttünk ismeretlen görög tragédiára utalnak,

melyet tálán Euripides dolgozott fel, s ahol a cselekvény középpontja
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Andromache volt, eltérleg a fenmaradt Trójai nktl és Andro-

machétl.— Chrysippos Acciustól nem állította el a mythust úgy,

mint Euripidesé. Valószínleg Hyginus 85-ik meséje adja a görög

eredeti menetét. E szerint Laios, Labdakos fia, Chrysippost, Felops

természetes fiát szépsége miatt a nemeai játékok alkalmával elcsá-

bította magával. Pelops fegyverrel vissza hódította, de Atreus és

Thyestes megölték Chrysippost, mert anyjok Hippodamia azt jó-

solta nekik, hogy a tróntól meg fogja ket fosztani. Pelops Hippo-

damiának szemrehányásokat tett, s emiatt ez megölte magát. Euri-

pides darabjában a fmomentum az elcsábítás volt, nem hihet,

hogy Diogenes Chrysipposa szolgált volna mintaképül Accius-

nak. — Stasiastae vagy Tropaeum Liberi Acciustól szintén egy e

korszakbeli tragédiára megy vissza, amelynek szerzje ismeretlen.

A darab Lyknrgos az edonok királyának mythusát tárgyalta, de

minthogy a darab görög czímét (Staoíaataí) bizonyára nem Accius

találta fel, úgy Aeschylos Lykurgiájára nem gondolhatunk, az euri-

pidesi Bacchae ez. darabot pedig egy hasonczímü darabban utá-

nozta. — Phinidae, Accius darabja sem Aeschylos sem Sophokles

Pbineus ez. darabjait nem vette alapul : Aristoteles említ egy Phi-

nidae ez. tragédiát, amelyben a felismerés az általa felállított negye-

dik módon történik. A mythust Diodoros (IV. 43.) adja : Az Argo-

nauták Phineus országában ennek két fiát félig elásva és megva-

kítva találják. Zetes és Kalais megszabadítják ket, Herakles pedig

Phineust megöli ; anyjok Kleopátrát a börtönbl megszabadítják,

Phineus második nejét Idaeát pedig, aki a fiukat elárulta, hazájába

küldik. Egy más variatió szerint Phineust megvakítják, a ki aHar-

pyiák martaléka lesz. Idaeát pedig megölik. — Medos mythosait, a ki

Aegeos és Medea fia volt, csakis Hyginus 27-ik meséjében találjuk,

s Pacuvius töredékei a keretbe jól beillenék. De nem ismerjük a

görög eredeti íróját, a kit a római költ utánzott (L. Ribbeck

318. Welcker 1206.). — Accius Afedea-ját Welcker szintén Medea

mythosára vonatkoztatja, de valószínbb Ribbeckkel Medea szöké-

sét Iasonnal és Apsyrtos halálát felvenni tárgyul, amelyet több

görög ,Argonautai f

ez. tragédia dolgozott fel. — Helle ez. tragé-

diát Aristoteles emlit; szerzje ismeretlen; Helle egyik fia Posei-

dontól, aki megmentette, ismeretes de oem ismerjük a tragédia

meséjét. — Atalanta mythusát sok késbbi tragikus dolgozta fel,

de vajon Pacuvius Atalantája melyiket vette alapul az nem biztos.

A mythost a Welcker adta alakban görög tragikusnál nem találjuk,
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de Kibbeck egészen más mesét, a Hyginusét (99) veszi fel, és —
csodálatos — mindakett a fennmaradt latin töredékeket el tudják

helyezni és belle állításaiknak bizonyságot adni. Pacuvius Peri-

boea-]& Eibbeck szerint Euripides Oeneus-ában birja eredetét. Wel-

cker oly mythusra gondol, melynek feldolgozását görög tragikus-

nál nem ismerjük. — Ovidius (Tr. EL 393. és 406.) két helyébl

Welcker egy Skyüa és egy Ganymedes ez. görög tragédiára is követ-

keztet, amelyek görög eredetijét nem ismerjük. — Mikor Caligulát

meggyilkolták, Mnestor pantomimus ugyanazt a darabot játszotta,

melyet Neoptolemos, hires görög szinész, adott Aegaeban mikor

Pausanias macedoni Fülöpöt megölte. Ez pedig Kinyras volt.

Kinyras Phtedrá-hoz hasonlított; mythusát Apollodoros, Ovidius

Hyginus s még mások mondják el. Görög írója ismeretlen.

E mythusokat a késbbi görög tragédia mind feldolgozta, lehet,

hogy egyesek, különösen, a hol a cselekvény nagyon bonyolult,

még csak az alexandriai korban keletkeztek, de hogy mindezek az

érintett darabok, melyeket részint a római feldolgozások töredékei

után, részint idézetekbl ismerünk, görög eredetiekre mennek visz-

sza, az kétségtelen. Ide sorolhatunk még egyes meséket Hyginus-

nál, mint Hesione és Theonoe mythusát, Alkmaean történetének

utolsó epizodusát, amelyben Kallirrhoe játszsza a fszerepet, a

Lukianostól említett Phyllis és Akarna* pantomimusokat, Ovidius

(Herod. XX. és XXI.) Akontios és Kydippe mythusát, 8 még egyebe-

ket, melyeket a leleményes görög ész a tragédia utolsó korszaká-

ban is még feldolgozott, mindig nagyobbítván azt a nagy és ha-

talmas épületet, melybl csak oly kevés töredék maradt fenn. De
e darabok részletes tárgyalása inkább a római tragédia fejtegeté-

sébe tartozik, a hol a töredékek rendelkezésünkre állnak. Itt csak

érinthettük ez urnélküli jószágokat, melyek szintén azt mutatják,

hogy ha a tragédia virágzása nem is volt nagy, de legalább a gyors

sülyedést bátran feltartották azok, akikrl e részben szóltunk.

(Vége következik.)

Dr. Kont Ignácz.

106. A Tegeában elhalt athéniekre.

Nyílt harezban küzdöttek azok, kik e sírba' nyugosznak.
Fegyveresen haltak Tégea b mezején.

Meg védték a hazát, — s igaz, érte az éltöket adták,

Ámde szabad lehetett Hellas örökre megint. F. E.
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AZ ALEXANDRINISMUS BEFOLYÁSA A RÓMAI
KÖLTÉSZETRE.

(Vége.)

Az alexandrinismus vészesen hatott a költészetre Bómában

és nagy talentumokra, nagy erélyre volt szükség, hogy némi siker-

rel és rövid idre leküzdhessék. Legelször a dilettánskodást hozta

be az alexandrinismus a rómaiak költészetébe ; a költészet mint

Alexandriában is, nem tartatott többé egy költi genius tevékeny-

ségének, hanem gazdag mythologiai és b antiquarius tudományos-

ságnak, párosulva a metrumok mennél változatosabb kezelésével.

Docti poetae volt e költk kitüntet neve, mert költeményeik a

tanulmányt elárulták, st többnyire fitogtatták.

Jelentékeny államférfiak, szónokok, jogászok és mások mind

részt vesznek ezen mkedveli tevékenységben. Cicero több rész-

letet fordított Homérból, Aratos phaenomenái- és prognostikáiból

;

költeményt írt Caesarról, Pontius Glaucusról, Mariusról ; nagy pa-

thossal dicsíté consulságát, az azt követ küzdelmes idket, és

számkivettetését; írt epigrammákat különböz irányzattal: Terén -

tiusra ép úgy, mint Vettora; bizonyosan utánozta Kallimachos

elegiáját is. Cicero teljesen költietlen természet; annál sajátságo-

sabb, hogy ezen saját költészetére nem keveset tart, s a hol csak

teheti, idéz belle. — Cornelius Nepos szerelmi költeményeket

farag. 1
) — Quintus Hortensius Hortalus, a kitn szónok, szabad

óráiban szintén poéta.2
)— Július Caesar, «Itero, «LaudesHerculis»

czímti költemények szerzje, írt még epigrammát, Suetonius tanu-

sága szerint hat hexametert Terentiusra, st még egy Oediptis

czímü tragédiát is. — Szintúgy Varrót a költészet legkülönfélébb

nemeivel, satirával, tanító költeménynyel, epigrammal, lantos és

alagyás költeményekkel látjuk foglalkozni. 8
) — C. Valgius Rufus,

Horatius barátja, orvosi, rhetorikai, grammatikai tanulmányokat

írt; e mellett számos elégia és epigramma szerzje is. — M. Vale-

*) L. PUd. Ep. V, 3, 6.

*) L. Ovid. Trist. II, 441 ; Gell. XIX, 9, 7 ; Plin. Ep. V, 3, 5; Varró,

L. L. VIII, 14; X, 78; Cattül. 95, 3. kk.
8
j V. ö. Eitschl, Khein. Mus. XII, 151. s köv, lap.
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rius Messala, rhetorikai, antiquarius és nyelvészeti dolgozatokon

kívül erotikus költeményeket írt latinul és bukolikákat görög nyel-

ven. — C. Asinius Pollio, kritikai, philosophiai, szónoki, történeti

müvek írója; ezeken kívül szerelmi költeményeket, st tragédiákat

is készített. Augustus szerzett egy leíró költeményt Sicilia czímmel

hexameterekben és egy Liber epigrammatum-ot, költésükre legin-

kább a fürdés idejét használván föl. Augustus sem birt költi hiva-

tással. Egy ízben nagy buzgalommal hozzáfogott Aiax-hoz, késbb
azonban, mikor sikertelenül küzdött a nyelvvel, megsemmisité az

írottat, 8 midn barátai kérdezek Aiaxa fell, «Aiacem suum in

spongiam incubuisse» felelheté. 1
) Maecenas minden költi ér és

tehetség nélkül szkölködött, mind a mellett Serviusként «constat

Maecenatem .... plura composuissa carmina».2
) Tiberius lantos

költeményt írt L. Caesar halálára: «conquestio de morte L. Caesa-

ris*; görög költeményeket is szerzett, melyekben Euphoriont,

Rhiano8t és Partheniost utánzá.8
) Germanicus írt különféle tar-

talmú költeményeket, görög komédiákat és versekben fordította

Aratos phaenomenáit.4
) — De még meglepbb, hogy mindazon

római lovagok, kik Július Casar hadseregét követték, s kiket fel-

ügyelktil és szállítókúl, élelmezési biztosokúi s adószedktil

l
) Suet. Aug. 85 : iPoetica summatim attigit. Unus liber exstat

8criptus ab eo bexametris versibus, cuius et argumentum et titulus est

Sicilia; exstat altér aeque modicus Epigrammatum (v. ö. Martial. XI, 20.).

quae fere tempore balinei meditabatur. Nam tragoediam maguo impetu

exorsus, non succedenti stilo, abolevit, quaerentibusque amicis (Lucius

Variust említi Macrobius, II, 4, 2.), quidnam Aiax ageret, respondit Aiacem

suum in spongiam incubuisse.» — Suidas, s. v. Ao^oua-os Katcxap (I, p. 851,

B.) : s^pa^s Tcspl tou tíou gípu xai xuiv ^pa^Etov [i'-flXía ty
1

xat Tpaytooíav AlavTÓ;

-z y.a. 'AyjXkéwz. Ha ez utóbbi nem volt egy az elbbivel, akkor valószínleg

Ajassal egy sorsban osztozott. V. ö. Sophocles ed. Dindorf (Oxon. 1860.)

VIII, p. 208.

9
) Ad Vergil. Georg. II, 42. V. ö. Sen. Ep. 92, 35 ; Diomed. ni, p,

514; Atil. Fortun. p. 2677 P; Suet. Aug. 86; Macrob. II, 4, 12; Dio, LV, 7.

3
)
Suet. Tib. 70: Composuit et carmen lyricum, cuius est titulus

Conquestio de morte L. Caesaris. Fecit et graeca poemata imitatus Eupbo-

rionem, Rhianum et Parthenium, quibus poetes admodum deleetatus est.

4
)
Suet Claud. 1 1 : inter cetera studiorum monimenta reliquit et

comoedias graecas. — Plin. N. H. VIII, 42, 155 : fecit et divus Augustus

equo tumulum, de quo Gennanici Caesaris carmen est. V. ö. Tac. A. II,

83; Ovid. Fást. I, 19 kk; ex Pont. II, 5, 53 kk; IV, 8, 67 ; J. Frey, Ebein

Mus. XIII, 409—427 lap; és M. Haupt, Hermes, III, 153—155 lap.

Digitized by VjOOQIC



AZ ALEXANDRINISMUS BEFOLYÁSA A RÓMAI KÖLTÉSZETRE. 28 l

alkalmazott, nagyrészt szintén fzfapoéták voltak. Matius latin

versekben lefordítá az Iliast ; Quintus is költ volt, de tragikus

költ. Azon tél folyamában, mikor a nerviek ellen harczolt, oly

nagy költi buzgalom szállta meg, hogy négy darabot irt tizenhat

nap alatt ; ez egy kissé katonás elbánás volt a tragédia múzsájával.

Egy Suffenus nev, különben derék ember, élezés és alkalmas egy

társaságot mulattatni, csak ha költeni akar, caprimulgus autfossor,

pedig rengeteg sok költeményt csinál és pompásan fölszereli azo-

kat : chartáé regiae, növi libri, növi umbilici, lóra rubra, membrana

derecta plumbo et pumice omnia aequata. — Bizonyos Sulla a még
egészen fiatal Calvusnak, ki t egy perben védte, egy eddig egészen

szokatlan ajándékot (nóvum ac repertum munus) adott érdemeiért;

valami múzsa-almanach-félét. Calvus a Saturnaliák alkalmára

Catullnak ajándékozta, s vele legszebb napját elrontá, mint Catull

tréfásan megjegyzi. Catull ezt nem hagyja büntetlenül, s minden

könyvraktárt átkutatván, Caesios, Aquinos, Suffenum, omnia venena

fogja neki viszont ajándékozni. — Hasonlóan L. Varius Eufus,

Aemilius Macer, Domitius Marsus, Aristius Fuscus, Fundanius,

Servius Sulpicius, az ifjabb Titius, Pupius, C. Melissus, Ponticus,

Tuticanus, az ifjabb Macer, Cornelius Severus, Pedo Albinovanus,

Rabirius, Julus Antonius, Largus, Camerinus, Lupus, Abronius stb.,

mind meg annyi poéta természeti hivatás, rátermettség nélkül. l
)

A költk csak úgy hemzsegtek a városban, mint akár Tar-

sosban vagy Alexandriában ; költemények faragása állandó ifjú-

kori bnévé lett minden elevenebb természetnek. A ki a mesterség

fogásait egyszer elsajátította, egy füst alatt megírt akár ötszáz

hexametert, melyben semmiféle professor nem talált gáncsolni, de

természetesen az olvasó sem dicsérni valót. A nvilág is élénk

részt vett ezen irodalmi mozgalomban ; s ha a költészet fogta

ostrom alá a leány-szíveket, az ostromlott vár nem ritkán szintén

takaros versekben adta meg magát. 2
)

») L. Plin. Ep. I, 7; I, 17, 3; III, 15; IV, 27; V, 17, 1; VI, 15, 1;

VIII, 12, 4.

f
) Ep. II. 1. 93. Horatius összehasonlítja a görögök könnyed, vidám,

gyermeki módon majd eme, majd ama benyomásnak hódoló kedélyét a

római élet szellemével, hol

:

Romae dulce diu fit et sollemne reclusa

mane domo vigilare, clienti promere iura,
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Ezen mükedvelsködés ellen mindenek eltt Horatius lép fö

férfias erólylyel. Ot áthatotta a költészet méltósága ; találóan kije-

löli, mi kívántatik a költ nevének megérdemléséhez

:

ingenium cui sít, cui mens diyinior atque os

magna sonaturum, des nominis huius honorem.

(Sat. I. 4. 43.)

Mi teszi a költt költvé ? ingenium, a feltaláló, újat teremt

erö, mens divinior, a lelkesüléssel telt mélyen érz lélek, os magna

sonaturum, a képesség kellleg kifejezni azt, mi mélyen a kebelben

él.— Tudja jól, hogy képtelen azt teljesitni, mit maga kivan a

költtl; ismeri a költészet feladatát úgy, mint saját erejének

mérvét is

:

lile per extentum ftmem mihi posse videtur

ire poéta, meum qui pectus inaniter angit,

irritat, mulcet, falsis terroribus implet,

ut mágus, et modo me Thebis mado ponit Athenis.

(Ep. H. 1.210kk.)

De tudja ö azt is, hogy a természeti adományhoz az alak

iránti érzéknek, gondos munkának, fáradhatatlan simítgatásnak,

önmaga elleni éles szigorú kritikának, a képességnek mások ítéle-

tét hallani és eltrni — is kell járulnia, hogy valóban becses, tar-

tós jöjjön létre.

cautos nominibu8 rectis expendere nummos,
inaiores audire, minori dicere, per quae
crescere res posset, ininiú damnosa libidó.

így volt hajdan ; most

inutavit mentem populus levis et calet uno
scribendi studio : pueri patresque severi

fronde comas vincti cenant et carmina dictant.

Önmagát sem zárja ki a költ :

Ipse ego qui nullos me affirmo scribere versus,

invenior Parthis mendacior et prius orto

sole vigil calamum et chartas et scrinia posco ;

már nap fölkelte eltt iró-eszközt hozat, mint Persiusnál az elkel ifjú ; s

ha különben mindenki csak azt miveli, a mit tamilt, itt scribimus indocti

doctique poemata pasaim.

A változást, mely minden esetre nem oly hirtelen állott be, mint

Horatius után hinni lehetne, nem lehet szebben és találóbban ecsetelni

;

valóban szelid rjöngésnek (levis insania) lehetett nevezni a mohó vágyat,

melylyel hivatott és hivatlan a költészetre adta magát.
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A görögök nagy költi állottak szemei eltt és éltek lelkében;

azért dolgozott ellene az alexandrinismusnak és ráutalt a régi idk
nagy költire, Alkaeosra, Anakreonra, Sapphóra, Archilochosra és

legszebb költeményeiknek nagy részét római talajba ülteté. A fzfa

poétáknak, mint ket ismételve jellemzi, alig volt fogalmuk ama
költi szellemrl, mely egykor az igazi Görögországot eltölté. Ezért

tartá a dilettáns költknek szeme elé a valódi költ képét. —
Az els császárok alatt elszunnyadt költészet a divatnak egész

dühével éledt föl Nero alatt. Ez a lelketlen és híg velejü kéjencz

nem csak nagy mvésznek, hanem jeles költnek is képzelte ma-

gát ; tengernyi mveinek még czímét sem tartották érdemesnek az

utókor számára följegyezni. l
) Ezen idben tehát újra kezddik a

költészet mániája ; Persius egész els satirája ezen düh ellen van

intézve. Petronius, Martial és Juvenal szintén kieresztették ellene

suhogóikat, de nem használt semmit ; több évtized kellett annak,

hogy leapadjon. Mindenki kezdve a trónustól le a legszegényebb

tzhelyig, tudósok és tudatlanok, ifjak és öregek mindannyian

verskészítk. Fürdben, asztalnál, ágyban versek készülnek ; a

gazdagok környezetöknek szavalják el verseiket, s a tapsokat párt-

fogással, lakomákkal, ajándékokkal vásárolják meg. Eómában éven-

kint és minden ötödik évben játékok tartatnak ; csak a kell mér-

ték legyen meg a versekben, már ez elegend Horatius és Vergi-

lius versei fölé emelni azokat.

Statius 13 éves korától 19-ikig honának minden költészeti

versenyén évenkint megkoszorúztatott ; azután jutalmat nyert a

nemeai, pythiai és isthmusi játékokon. Ennyi érdem után lakomá-

ikhoz hivták t a nagyok, s viszont cserében minden alkalommal

verseket adott. Midn Vitellius és Vespasianus párthívei egymás-

sal küzdöttek Rómában, s a Gapitolium lángba borult, kapott az

alkalmon, hogy költészetét ragyogtassa ; költeménye bámulatra

ragadta a rómaiakat, midn a költi tehetség gyors mködését a

lángoknak gyors lobogásával vetélkedni látták. — Az atyának

tehetségét fia, Papinius is öröklötté. Mennyegz vagy gyász adta

el magát, meghalt valakinek kedvese vagy felesége, a másiknak

l
) Néróról, mint dilettánsról lásd : Suet. Nero. 91. 52 ; Tac. A.

XIII, 3; XIV, 16; XV. 49; Dio LXI, ÍO ; Suet. Vitell. 11; Philostrat

Apoll. Tyan. IV, 39; Plin. N. H. XXXVII, 3, \% Martial. IX, 26. 9 kk

;

VIII, 70. 8; Plin. Ep. V, 3. 6 ; v. ö. Schiller H. Nero, 610, 611, 619, lap.

Digitized by VjOOQIC



284 KRAUSZ JAKAB.

kutyája vagy kajdácsa adta ki páráját: Statius azonnal készen

volt verseivel. Egy gazdag ember gyönyör nyári lakában büszkél-

kedik, egy másiknak kedvencz fája van ; az etrusk Claudiusnak

pompás fürdi vannak : Statius leírja ama nyári lakot, a gyümöl-

csöket, a fürdket. A gazdag emberekrl, kik a szolgarekeszbl

paloták birtokába csak imént jutottak, százados genealógiákat ir.

Domitiánnak szelíd oroszlánját egy Afrikából legújabban szállított

tigris széttépte ; mire Abaseantius azon indítványt tévé, hogy a

senatus ünnepélyesen vigye meg sajnálatát a császárnak. Statius

pedig megénekelte az oroszlán sajátságait, a néppel és senatussal

együtt panaszolta a világ veszteségét a császári fenevad fölött. —
Plinius, ezen korszak irodalmának napló-vivje, azt mondja egy

helyütt, miként « az esztend termékeny volt költeményekben » : és

« egész április hóban egy nap sem múlt el felolvasás nélkül*. 1
)

Regulus ügyvéd bizalmas költeményeket olvasott, Calpurnius Piso

költeményt, Passieüus Paulus alagyákat, Sentius Augurinus köny-

nyebb költeményeket; Virginius Romanus vígjátékot, Titinius

Capito jeles egyének halálát, mások egyebet.

A költkben tehát nem volt hiány ! De ha valamely magasz-

tos vagy érzelemdús helyet keresünk bennök, valamely ügyesen

keresztül vitt jellemrajzot, vagy az élet- és szívviszonyok helyes

fölfogását, úgy bizonyára meg. leszünk akadva. Mondatokban ós

képekben füstölög el nálok minden érzelem a nélkül, hogy lépést

tarthatnának a szenvedély növekedésével. A mesterséget abba he-

lyezik, hogy minden lehet oldalról meghányják az eszmét, s nagy

fáradsággal leírják azt, is, a minek leírására szükség nincs; hol egy

alkalmas szó valamely hatásos jelzvel elegend volna, tudományt

és bonczmesterséget fitogtatnak ; a mi azután a képzeletnek minden

hatását megrontja, s a szépnek eszméjét megsemmisíti. Alfius

Flavus, Pomponius Secundus, Július Montanus, Remius Palaemon,

Asinius Gallus, Calpurnius Siculus, Curiatius Maternus, Nemesi-

anus, Saleius Bassus, Sidonius Apollinaris, Arruntius Stella, Tur-

nus, Scaevius Memor, Verginius Rufus, Vestricius Spurinna, Octa-

vius Rufus, P. Annius Florus, Silius Proculus, Cluvienus — mind

meg annyi dilettáns, mind meg annyi költ invita Minerva.

x
) Ep. I. 13: Magnum proveutuin poetarum armus bic attulit. Totó

niense Aprili nullus fere dies, quo nou recitarét aliquis.
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Az alexandrinismus egy másik iránya az istentelenségben ós a

vele járó erkölcstelenségben nyilvánul. E kor mvészetében ép úgy
mint irodalmában a játszi puhaság és kéj felé irányuló általános

hajlandóság, a tunya és skeptikus bölcselet félreismerhetetlen.

A templomok tele voltak rajzokkal és képekkel, melyeken a fajta-

lanság minden fogalmat túlhalad. Az istenek története, s ezek sze-

relmeskedései szolgáltattak tárgyat ezen becstelen rajzolatokra;

s midn Aristoteles azt tan csolja, hogy az ily sikamlós tárgyak az

ifjúság szemei ell eltávolíttassanak, kivételt tesz a vallásbeli tár-

gyakra nézve. Valamint az állammal s közerkölcsiséggel, úgy az

istenekkel s a vallással is meghasonlott az egyén. Plató arra inti

kortársait hogy Eronosnak tetteit, ha igazak volnának is, és a gya-

lázatot, mely t fiai részérl érte, ne közöljék az ifjúsággal. Ezen

bölcs intés követése helyett a hitregékbl kikeresgélték az erkölcs-

telen helyeket ; a fens és közép osztály saját világnézetet alkotott

magának, a nép-vallást kigúnyolta, s az istenek létét tagadta. A ke-

osi Prodicus megmentend a vallást, az isteneket csak jelképekül

tüntette föl, Demeterrl azt mondván, hogy kenyeret, Posidonról

hogy vizet jelent ; de ez épen ellenkezt eredményezett, t. i. meg-

semmisítette az istenek érzéki létében való hitet. Protagoras köny-

veit, melyekben az áll, hogy az istenekrl sem azt nem tudhatni

léteznek-e, sem azt, nem léteznek-e, elégették ugyan ; Sokratest, ki

új istenek behozataláról vádoltatott, méregpohárra ítélték; de a

hellenség hitelvi vallása nem volt többé életre hozható ; mert a

bölcselet elszárította gyökereit, melyekbl a néphit életnedveit

szíja vala. Demetriust, kit megkülönböztetésül a többi hasonló

nevüektl Poliorcetesnek, városfoglalónak neveznek, atyjával, Anti-

gonussal együtt az istenek sorába helyezték, papokat választottak

számukra, s e minden esetre szellemes és bátor, de vad, kicsa-

pongó harczosnak a szzies Pallas templomát engedték át lakásul.

E hangulat kifejezésre jutott Timotheusnak egy hires képén is.

Minthogy ugyanis ez a gyzelmes hadvezér annyira szerény volt,

hogy minden sikeres vállalatát a sorsnak tulajdonította ; szaván

fogták és úgy festették le, a mint alszik vezéri sátrában, s feje

fölött lebeg Tyche istenn, és uszályszer hosszú hálóban maga
után vonja mint összefogdosott halakat a Timotheus által meghó-

dított szövetséges városokat. — Ennius müveiben azt látjuk, hogy

az augurok, haruspexek, bvészek a színpadon a nagy közönség

tapsviharai közepett, ugyanazon isteneket gúnyolják, kiket a tem-
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plomban imádnak. Plautus hisz ugyan egy felsbb lényben, de az

istenei sem nagyon tiszteletre méltók ; Jupiter erkölcsei nagyon

botrányosak, és a színészek naponkint lerontják az istenek tekin-

télyét. Maga Lucilius, ki az égieket ép oly kevéssé kímélte, mint a

földieket, a 12 fistent viszi a színpadra, s ezek tréfálódzva nevet-

gélnek azon embereken, kik ket atyának szólítják. Neptun vitat-

kozásba ereszkedvén, s nem tudván abból kibontakozni, azzal

menti magát, hogy erre még Carneades sem volna képes megfe-

lelni. Másutt ismét neveti a rómaiakat, kik a Numa által alkotott

üres bálványok eltt félelemmel leborulnak, mint a gyermekek, kik

a szobrokat embereknek nézik, s igazságnak a hazugságot. — Az

elkelk a kételkedés, mindenféle babonás szokások, jóslás és va-

rázslás karjaiba vetették magokat, s a római vallást csak politikai

intézménynek mondották, mely csak az ész által nem vezérelhet

tömegnek szükséges ; mi több, Quintus Scsevola pontifex hímezet-

lenül kimondotta, hogy kétféle vallás van, az egyik észszer és böl-

cseleti, a másik észszerütlen, hagyományos ; az els nem való, st
ártalmas is a népnek. íme itt a f egyház képmutató f papjaival

s hiv község nélkül! — A szemtelenségnek fAvaíSsia) temploma

volt Athénben ; egy osztálya a priapicus szellemeknek viszonyban

állott Aphroditével, és orthopallikus karok tartattak; Bacchus or-

giái a legrútabb pajzánságok kíséretében ábrázoltattak. Még az

asztali edények is becstelen alakokat hordtak magukon ; ilyeneket

látunk az eltemetett Pompeii kapui fölött, s minden vagyonosabb

polgár háló-szobájában kellett lenni fajtalan képnek. Ovidius mind-

untalan a szemtelen képekrl beszél ; *) Horatiusról mondják, hogy

ilyen képekkel rakta ki egész szobáját ; még Propertius is megüt-

között rajta, hogy azokat mindenütt találta. 2
)
— Az asszonyok

nem szivök tisztaságával és nemességével bilincselék le, hanem
küls kedvességgel hálózák be a férfiakat, s a tetszelgósben annyira

vitték, hogy a görög és római irodalom ismeretével affektáltak,

verseket csináltak, cythera kíséretében énekeltek, s a társaságok-

ban színészek módjára ezer féle alakot öltöttek magokra. Hogy
ily életviszonyok közt a nemi ösztönnek is el kellett fajulnia, ter-

mészetes. És csakugyan bajos eldönteni, a férfiak merültek-e alább

x
) Trist. II. 51 ; Ars amandi, II. 679.

8
) Anonym. ap. Broucklius ad Propert. II. 5; Clem. Alex. in Prot-

rep. p. UH ; Suet. Horat. vit., ós in Tiberio, c. 14.
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valamint általában az erkölcstelenség fertjében, úgy különösen

a fajtalanságban, vagy pedig a nk. A férfi a nt, a n a férfit ke-

ríté hálóiba ; még Crassus, Pompeius, Caesar, Antonius is ledér,

vakmer csábítók voltak ! «A leányok », ugy mond Juvenalis, « sor-

ban el tudják számlálni anyjok szeretit és mondolásuk után írják

szerelmes leveleiket.)) Az elkel úrfiaknak kedvelt mulatságuk

volt éjnek idején az utczákon az istenek képeit meggyalázni vagy

megcsonkítani. A közönséges szerelmi kalandok, nem különben a

férjes asszonyokkal való viszonyok általánosan divatban voltak ;

a Vesta szüzével való viszony oly pikáns dolog volt, mint a De-

cameron világában az apáczák szerelme, s a kolostori kalandok.

Ovidius « Keserveiben panaszkodik, hogy nem egyedüli, ki

teneros amores írt, de egyedüli, ki érte szenved. Epikai és drámai

költemények hosszú sora után, melyek a szerelem tévedéseirl

szólnak, az ily irányú görög írókról szól, kik a legutóbbi idben

éltek. Azután a római irodalomban is mutat fel hasonló irányú

költészetbl példákat ; ott van : Catullus, Calvus, Cornificius, Hor-

tensius, Cinna, Memmius, Cato, Anser és mások. A fajtalan írók

ezen lajstroma után Tibullt és Propertiust hozza fel, kiket is kö-

vetett, az élket nem is említve.

Maga Augustus sem folytatott olyan életet, hogy hivatva lett

volna az erkölcsök reformálását foganatba venni. Nem is szólunk

uralkodása vérengz kezdetérl, hanem utalunk azon körülményre,

melyet Dio említ föl, hogy tudniillik, a midn els törvényeit ki-

hirdette a házasságtörk ellen, szerelmes volt Maecenae nejébe, a

kecses Terentiába, a ki aztán Liviát ki is ütötte a nyeregbl, rea-

pective a nagy császár szivébl. Ez a szigorú erkölcsbíró, oly kér-

lelhetetlen mások irányában, elnéz volt önmaga s épen nem érzé-

ketlen a titkos élvek iránt. Gondosan elzárt gyaloghintókban szál-

lították a delnket a császári palotába, s ez a furfang nem is volt

valami nagy titok a közönség eltt, a mennyiben egy szép este,

hogy-hogynem, egy philosophus lopódzott be egy ilyen gyaloghin-

tóba, szemrehányásohat teend az élvhajhászó fejedelemnek. Au-

gustus is írt egy költeményt Fulviára, Antonius nejére, mely a

czím után ítélve ifjú korába esik, tartalom- és hangra nézve egé-

szen Catullusra emlékeztet, s szennyben ritkítja párját. A költe-

mény teljesen a valódiság s az akkori divat jellegét hordja magán.

Msecenas, Augustus egyik minisztere s egyszersmind legmeg-

hittebb embere, költeményeiben és magaviseletében egyaránt epi-
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curáista volt, szerété a dús étkezést, s mind azon élveket, melyek

a corruptio korszakaiban jelentkeznek. Fpapja volt a kényelem

vallásának és typusa a finom, válogatott romlottságnak. Augustus

minden napi szogálataiért a maga módja szerint elismeréssel visel-

kedett irányában ; valahányszor komorság vagy betegség fogta el

(Suetonius bajainak egész sorát említi meg életrajzában), Maece-

nasboz vitette magát, s az ott uralkodó vidámság és szórakozások

minden baját eloszlaták. Maecenasnak volt egy nála sokkal fiata-

labb neje, a csinos de kaczér és daczos Terentia. Rómát minden

héten mulattatá legalább egyszer e házaspár zajos veszekedése.

Számtalanszor megjelent Maecenas a törvényszék eltt, hogy elvá-

laszszák nejétl. De alig vált el, azonnal megbánta tettét, s ismét

összekeltek. Utoljára azt mondták Eómában, hogy ezerszer is

megházasodott. Egy epicuraus bölcselre nézve mindez eléggé

nevetséges volt. A kivénült kéjencz idegrendszerét nagyon föliz-

gaták az ily házi jelenetek, melyeknek egy makacs betegség, az

álmatlanság lön következménye. Orvosszerül sok italt rendeltek

neki, de ez kevés ideig használt. egy már elmésebb eszközt gon-

dolt ki. Távol szobájától zenészeket állított föl, hogy a hangok lassú

morgás alakjában érkezzenek füleihez. Ez sem használt, s igy élt

alvás nélkül három egész évet. Ragaszkodott az élethez, mely

annyi kegygyei halmozta el. Seneca mondja, hogy philosophiája, s

Horatiusnak azon ígérete daczára, hogy sírjába követendi t, na-

gyon félt a haláltól. «Legyek bár — így kiáltott föl— ertlen, vak,

béna vagy egykarú, csakhogy éljek*. 1
)
— Cato azt monda: «Hadd

haljak meg, ha nem élhetek szabadon ».

Propertius, e fényes szellem, kibl nagy költ s els rangú

mvek irója válhatott volna, Maecenas házának gyönyörei közt

satnyult el, s erejét Augustus dicssége, vagy egy kéjhölgy bájainak

magasztalására pazarolta. Propertius harmincz éves korában halt

el, s utolsó vágya az volt, hogy Cynthia karjaiban adta ki lelkét.

Horatius f papja azon álszabadságnak, mely a kényelem*

ben ós gondtalanságban áll. Szerette s megéneklé az ünnepélyeket,

bort, szép kéjhölgyeket, a város és falu örömeit. A «dolce far ni-

ente» volt eleme, s minden fáradság fölött gúnyolódott. 0, kinek

költészete nemes és gyakran jobb idkhöz méltó, nem egyszer

*) Lásd: Seneca, Epist 114, 4; 92, 35; 19, 9; 101, 10; 120, 19;

114, 7, kk; és Beulé-Molnar, Augustus, családja és kora, 34. s köv. lap.
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átcsap a cynismusba is, s általa elkövetettnek rajzol oly gyaláza-

tos cselekvényeket, melyekrl pusztán szemérembl is hallgatnia

kellene. Költeményeiben csak ugy hemzseg a sok szerelmi kaland

és a francziák két Amonrs d'Horace czímü iratban valóságos laj-

stromba szedték azon nket, a kikkel ezen «purissimu8 penis» vi-
%

szonyban állt.

Ovidius a költeményeiben elforduló ethikai fogyatkozások-

és egyéb hibákról teljes öntudattal birt ugyan, de kedvelte. An-

naeus Seneca, Controversiae II. könyvében azt irja, hogy Ovidiust

egykor fölkérték barátai, miszerint költeményeibl három verset,

melyek nekik nem tetszettek, töröljön ki. Ö ellenben kikérte ma-

gának, hogy szintén három verset választhasson, melyek ellen

azoknak semmi kifogást* nem szabad tenniök. Kölcsönös beleegye-

zés után barátai titokban följegyezték a három verset, a melyeket

ki akartak töröltetni, Ovidius pedig szintén följegyezte a három

verset, a melyeket megakart tartani. Fölnyitván a levélkéket, mind

a két részrl ugyanazon verseket találták följegyezve. Erre mondja

Seneca ugyanott: hogy «a nagy elméj férfiúban arra nézve, hogy

költeményeinek túlcsapongásait fékezze, nem az ítéltehetség hiány-

zott, hanem a hajlam. Azt szokta néha mondani ; az ' a legcsino-

sabb arcz, a melyen valami szepl van.* 1
)

Az ifjabb Plinius is készített és olvasott fel ily nem verse-

ket. Egy társaságban megbeszélték a dolgot ; voltak, kik mago-

kat a verseket nem ócsárolták, de jobban szerették volna Plinius-

tól nem hallani. Plinius erre megjegyzi : facio non nunqúam versi-

culos severos, parum facio, et comoedos audio et specto mimos

et lyricos lego et Sotadicos intelligo ; aliquando praeterea rideo,

iocor, ludo' atque omnia innoxiae remissionis genera breviter am-

plectar, homo sum. Azzel csak eleget mondott ! Azután hivatkozik

rá, hogy doctissimi, gravissimi, sanctissimi, homines jártak eltte

hasonló költeményekkel ; élükön Cicero, C. Calvus, Q. Hortensius,

Asinius Pollio, M. Messala, M. Brutus, L. Sulla, Q. Catulus,

Q. Scaevola, Ser. Sulpicius, M. Varró, Torquatus, Memmius, Len-

tulus Gaetulicus, Anneeus Seneca, Virgirus Rufus, a még élket

átugorja, s ha még elég nem volna : Caesar, Augustus, Nerva, Tibe-

x
) Adparet summi ingenii viro non iudicium defuisse ad compescen-

dam licentíain canninum, sed animum. Aiebat interim decentiorem faciem

esse in qua aliquis naevus fuisset. —
PhUologiai Köalöny. Vm. 3. 4. 20
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rius, Nero. Ez igen érdekes levél, mert fogalmat szerezhetünk

belle, ezen költészeti irány szerfölötti elterjedtségérl. 1
)

Még Vergilius is kezdetben epicuráus volt, csak évek multán

emelkedettebb gondolkodásmód hatása alatt jutott más nézetekre.

l
) A levelet fontosságánál ó*s érdekességénél fogva egész terjedelmé-

ben közöljük: «Cum plurima officia tua mihi grata et iucunda sünt, tin
vei maximé, quod me celandum non putasti, fuisse apud te de versiculis

meis multum copiosnmque sermonem, eumque diversitate iudiciomm lon-

gius processisse: exstitisse etiam quosdam, qui scripta quidem ipsa non
iniprobarent, me tamen amice simpliciterque reprehenderent,' quod haec

Bcriberem recitaremque. Quibos ego, ut augeam meam culpam, ita respon-

des : Facio nonnunquam versiculos, severos parum facio comoedias, et audio

et specto mimos, et lyricos lego, et Sotadicos intelligo ; aliquando praete-

rea rideo, iocor, ludo ; utque omnia innoxiae remissionis genera breviter

amplectar, homo sum. Nec ver moleste fero, hanc esse de moribus meis

exÍ8timationem, ut, qui nesciunt, talia doctissimos, gravissimos, sanctissi-

mos homines scriptitasse, me scribere mirentur. Ab illis autem, quibus

notum est, quos quantosque auctores sequar, facile impetrari posse con-

fido, ut errare me, sed cum illis, sinant, quorum non seria modo, verum
etiam lusus exprimere, laudabile est. An ego verear (neminem viventium

ne quam in speciem adulationis íncidam, nominabo) sed ego verear, ne me
non satis deceat, quod decuit M. Tullium, Caium Calvum, Asinium Pollio-

nem, Marcum Messalem, Quintum Hortensium, M. Brutum, L. Sullam,

Q. Catulum, Quintum Scaevolam, Ser. Sulpicium, Varronem, Torquatum
(immo Torquatos), C. Memmium, Lentulum, Gaetulicum, Annaeum Sene-

cam, et proxime Verginium Rufum, et, si non sufficiunt exempla privata,

divum Julium, divum Augustum, divum Nervam, T. Caesaréin ? Neronem
enim transeo, quamvis sciam, non comunpi in deterius, quae aliquando

etiam a malis ; sed honesta manere, quae saepius a bouis fíunt. Inter quos

vei praecipue numerandus est P. Virgilius, Corn. Nepos, et prios Ennius,

Acciusque. Non quidem hi senatores : sed sanctitas morum non distat ordi-

nibus. Recito tamen : quod illi an fecerint, nescio. Etiam. Sed üli iudicio

suo poterant esse contenti : mihi modestior conscientia est, qnam ut satis

absolutum putem, quod a me probetur. Itaque has recitandi causas sequor

:

primum, quod ipse, qui recitat, aliquanto acrius scriptis suis, auditorum

reverentia, intendit: deinde quod, de quibus dubitat, quasi ex consilii sen-

tentia statuit. Multa etiam a multis admonetur : et, si non admoneatur,

quid quisque sentiat, perspicit ex vultu, oculis, nutu, manu, murmure,

silentio ; quae satis apertis notis iudicium ab humanitate discernunt. Atque

adeo, si cui forte eorurn, qui interfuernnt, curae fuerit eadem illa legére,

intelliget me' quaedam aut commutasse, aut praeterisse, fortasse etiam ex

suo iudicio, quamvis ipse nihil dixerit mihi. Atque ita hoc disputo, quasi

populum auditórium, non in cubiculum amicos advocarim, quos plures ha-

bere, multis gloriosum, reprehensioni nemini mit. Vale.»

Digitized by VjOOQIC



AZ ALEXANDRINISMUS BEFOLYÁSA A RÓMAI KÖLTÉSZETRE. 291

Az átmenetet a Georgicon jelzi : itt még néha haboz, ingadozik s

a mikor már el is határozza magát, még akkor is észre lehet venni,

hogy e határozat nagy lelki harcz árán történt. Felségesen énekli

meg az epicuri tanokat, melyeket Siro iskolájában sajátított el, s

a nagy költtl kölcsönzött, ki azoknak Kómában legragyogóbb

képviselje volt. 1
) Vergilius az isteneket csak olyan értelemben

l
) «Az a legboldogabb — mondja egy helyt — ki a jöv rémképeire,

Acheron lármájára rá sem hederít ; de nincs minden embernek olyan jel-

leme, hogy a kérlelhetetlen sors fenyegetései iránt érzéktelen maradjon*.

Ezen erteljes gondolkodók mellett vagyis inkább alatt, van hely a tartóz-

kodóbb, félénkebb számára is, ki a rendes, közönséges utón halad, «ki ösmeri

az erdk ós mezk istenségeit, Sylvanust, Pánt s a Parnassus nvéreit ».

Ezt a szerepet vállalja magára, s bár meg van gyzdve, hogy ennek

is megvan a maga kellemes oldala s könnyen belenyugszik, mégis elösmeri,

hogy e szerep kevósbbó nagyszer. Megmutatja nekünk, hogy kifürkészve

saját természetét s nem találván azt alkalmasnak azon merész tanokra, a

melyek eleinte annyira elragadták képzeletét, a tömeg követésére határozza

el magát, követi annak hitét, de nem a nélkül, hogy egy bánatos s egy-

szersmind irigy pillantást ne vetne e vakmer szellemekre, kik félelem nél-

kül lakják «a bölcsek méltóságteljes magaslatait*. — Az Aeneisben már
szó sincs ebbl a bánatos visszapillantásból. Vergil nem emlegeti többé

Epicur nézeteit ; más hitelvek foglalják el. A hs költemény ugyanis azon

népek történeti mve, melyeknél még hiányoznak az évkönyvek ós a kri-

tika. Homer, mint a hsök, azaz vallásos hivk korából származott férfiú,

összekapcsolja a földet az éggel, azt bizonyítva, miként e mennyeiek és

földiek akaratja közös czélra mködik, s az emberek szándokaiba és tetteibe

az istenségek folyton beavatkoznak. Vergilius korában már megsznt e hit,

8 az emberi vállalatok nem állanak összeköttetésben az égiekkel és ritkán

van társadalmi rendeltetésök. A miveldésnek indult népek elvesztik a gyer-

mekies hitet az istenek közvetlen beavatkozása iránt, mely oly nagy sze-

repet játszik az eposban ; a tudomány megfejti azt, a mi rejtélynek látszott,

8 az ipar megfosztja gyermekies bájuktól a keletkezben lév társadalomnak

kedvelt szokásait. Ekkor kellett, hogy Homernek magasztos eposát tudo-

mányos mvek váltsák föl, melyeket az alexandriai iskola hozott létre, s

melyekben vakhit helyett allegória, vitatkozás, tudományos kíváncsiság

uralkodik, Vergilius oly nép számára irván költeményeit, mely többé sem-

miben sem hisz, az ihlettséget tudománynyal kell pótolnia. Most már az

sem elegend, hogy a múzsa a római nép eredetét megénekelje, hanem azt

bebizonyítania is kell; miért is nála az isteneknek néha-néha fölemlítése

mesterséges fogás. A költi mgépezet ily esetben könnyen szemébe nézett

a bölcseleti scepticismusnak, a nélkül, hogy nevetségessé tegye magát, mert

úgy tekintetett, mint irodalmi mentszer, mint egyike azon eszközöknek,

melyekkel a kormány magát föntartá.

20*
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használja, mint Ovid : költi, gépies eszközöknek, a kép hátterének

szépítésére. így a tizedik eclogában Gallus barátját pásztorrá vál-

toztatja, a ki különben Aegyiptom kormányzója volt, s Apollót,

Pánt és Silvanust vezeti hozzá, hogy ezek fájdalmát enyhítsék.

Késbb máskép bánik az istenekkel, nagyobb, megtisztelbb sze-

repre tartja fenn ket, hogy egy római administratort vigasztal-

janak, a kinek szívre ható keserve az, hogy egy színészn cserben

hagyta.

Nem akarjuk az alexandriai kort egészen megvetni ; még min-

dig mutathat föl szépirodalmi termékeket, csak nem szabad ezeket a

megelz kor termékeihez mérni, a kérdés csak a körül forog, váj-

jon egy utánzó példányok után dolgozó költ ott keresse-e eszmé-

nyeit? Mert pl. az elegiában mutathat fel.jelességet: Eallimachos

Philetas, Hermesianax, Phanokles, Euphorion, Alexandros Aetolos

szerencsével mívelték az alagyát. A samosi Asklepiades, a taren-

tumi Leonidas, a sidoni Antipatros, a gadarai Meleagros és mások

szellemesen és ízléssel kezelték az epigrammát. Theokritos vissza-

térve a siciliai népköltészet egyszersége és természetességére,

teremtettte meg a természeti igazság és kedvesség által kitn
pásztor, pór és alsóbb néposztályok életét vázoló elragadó költe-

ményeit; a bukolikai költészet által tehát e kor a költésnek egé-

szen új faját létesíté. De a nagyot és egészet tekintve szegény a

költi érzésben, szegény a költi erben, feltaláló tehetségben,

szegény a magas erkölcsi érzületben ; ezek helyét szellemes fordu-

latokkal, kápráztató élczczel, szójátékokkal, tanult tudással pótolja.

Szegény metrikai tekintetben is, úgy hogy bizonyos kérdésekben a

mértéket illetleg érzékét egészen elveszíté ; mindenek fölött pedig

fajtalan és ocsmány dolgokat majd arczátlan szemtelenséggel, majd

tetszets alakban ad el. — Ez volt tehát a költészet, melyben a

mívelt, finom Bóma, st maga a fels aristokratia is kedvét lelte,

s melyben mködni versenyzett ! Ez az alexandrinismus, mely min-

tául szolgált az augustusi korszak római remek íróinak

!

Dr. Krausz Jakab.

102. Az athéni gyzkre.

Bátor athéni fiúk dönték meg a perzsa hatalmat,

S megmentek a hazát szolgai járom alól. F. E.
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BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG.

I. A Budapesti Philologiai Társaság f. é. februárius 6-ikán

felolvasó gylést tartott.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

Herald Ferencz Fináczy Ernnek «Pindaros költészete és egyéni-

sége* czím értekezését olvassa fel, melyet szerz a társaságnak mint

Pindarosról szóló nagyobb tanulmányának mutatványát küldött be. —
Háhn Adolf Gyöngyösi egy kiadatlan költeményérl szóló értekezését

Kunos Ignácz olvassa föl. Magát a költeményt Háhn az Egyet. Phil.

Közlönyben fogja közölni. — Kardos Albert Kálmán Károly zsoltár-

fordításáról szóló birálatát olvasta föl.

A felolvasó gylést választmányi ülés követte.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

Jelen voltak : Csengeri János, Malmosi Károly, Maywald József,

Pirchala Imre, Szinnyei József választmányi tagok.

1. Elnök ajánlatára Kunos Ignácz oki. tanár, Heinrich Gusztáv

ajánlatára dr. Kleckner Alajos kassai jogakadémiai tanár, és Pirchala

Imre ajánlatára Albrecht János soproni reáliskolai tanár rendes tagokká

választatnak.

2. Malmosi Károly a társaság pénztárának kezelését illetleg

indítványozza, hogy a pénztárnok oda utasíttassék, hogy minden tétel-

hez az utalványt és a nyugtát is hozzá mellékelje.

Indítványa elfogadtatik.

II. A Budapesti Philologiai Társaság f. é. márczius hó 5-ikén tar-

tott felolvasó ülést.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Ábel Jen.
Elnök megnyitván a gylést, a múlt gylés jegyzkönyvének

hitelesítése után Dr. Krausz Jakab felolvassa « Vergilius a középkorban

»

czím értekezését. Az érdekes felolvasásra több megjegyzés történt

Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil részérl, kik kívánatosnak tar-

tották, hogy a felolvasó behatóbban tárgyalja Vergilius befolyását a

középkor költészetére.

Azután Varga Bálint olvasott «A francziák eredetérl.* — Mind-

két értekezés az Egyetemes Philologiai Közlönyben fog megjelenni.

Kunos Ignácznak tA magyar népetymologiáról* szóló értekezése

id szke miatt a jöv gylésre marad.

A felolvasó ülés után a választmány tartott ülést.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

Jelen voltak : Ábel Jen, Csengeri János, Heinrich Gusztáv,
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Kassai Gusztáv, Malmosi Károly, Maywald József, Pirchala Imre

választmányi tagok.

1

.

A múlt ülés jegyzkönyvének hitelesítése után Heinrich Gusz-

táv ajánlatára Némethi Géza és Gajári Lajos egyetemi hallgatók rend-

kívüli tagokká, elnök ajánlatára Dr. Berger Ev. János egyetemi tanár

és Varga Bálint reáliskolai tanár rendes taggá választatnak.

2. Elnök mint a társaság múlt közgylése által kiküldött pénztár-

vizsgáló bizottság elnöke jelenti, hogy a bizottság a számadásokat meg-

vizsgálván, azokat rendben találta és ezzel kapcsolatban a bizottság

nevében a pénztárnok fölmentését ajánlja. Jelenti egyszersmind, hogy

a bizottság oda utasította a pénztárnokot, hogy jövben az alapítvá-

nyoknak csak kamatait vegye föl a társaság bevételei közé.

A pénztárvizsgáló bizottság jelentése tudomásul vétetvén, a pénz-

tárnoknak a fölmentés megadatik.

3. Elnök szóba hozza a társaság deficitjének, illetleg a deficit

törlesztési módjának kérdését. Ezen tárgy körül folytatott hosszabb

eszmecsere után a választmány nem kíván eltérni a múlt közgylés

által elfogadott költségvetéstl, de kimondja elnök indítványára, hogy

jövben a deficit törlesztése tekintetében határozottabb intézkedések

tétessenek.

4. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a Közlöny számára beküldött és

nagyrészt jó kéziratok annyira megszaporodtak, hogy különösen a Köz-

löny terjedelmének megszorítása folytán alig lehet a sokféle és nagyrészt

jogos igényeket kielégíteni.

Maywald József ezen czélból pótkötetek kiadását ajánlja, mire a

választmány a szerkesztséget ezen pótkötetekre való elfizetési felhivás

kibocsátásával bízza meg.

5. Elnök átadja Wertner Móricznak fUber die Fortpflanzungsidee

der Altén » czím értekezését (külön lenyomat a •Deutsches Archív für

Geschichte der Medicin und medicinischen Geographie»-bl), melyet

szerz a társaságnak megküldött. — Köszönettel fogadtatik.

6. Ábel Jen jelenti, hogy a társaság ügyrendjébl kimaradt a

múlt közgylés azon határozata, mely szerint a közgylésen részt vev
tagok felszólítandók, hogy az ügyrendet figyelemmel átolvassák és arra

vonatkozó észrevételeiket a jöv közgylésen megtegyék.

E jegyzkönyvi határozattal pótoltatik.

7. Heinrich Gusztáv bejelentvén a Közlöny 1834 ik évi januárius

és februárius havi füzeteinek költségét, jelentése a választmány által

elfogadtatott.
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AZ UGOR-MAGTAR THEORIA.

(Folytatás.)

Az ugor-magyar theoria gnoseologiai elve az, hogy az induc-

tióval, a megfigyeléssel szerzett, vagyis a tapasztalatból vett isme-

ret nem lehet igaz ; a tények mit sem bizonyítanak ; hanem meg-

fordítva, az eleve, a tapasztalattól mentten megalkotott ítéletem

lehet helyes, a mely általános ítéletembl következik aztán ismere-

tünk egész rendszere. A megfigyelés tévútra vezet, míg a kigondo-

lás a positiv igazsághoz.

Lássuk most olyan argumentumokat, melyek ezen elv meg-

valósítása által bizonyítják a magyar nemzetnek ugorságát.

V. török eredetnek állítja a magyar nemzetet— a többi okok

mellett — azért is, mert az arab és persa historikusok, geographu-

sok és utazók, a byzanczi császárok vagy egyenesen töröknek ne-

vezik, vagy pedig a törökök nemzetiségéhez tartozónak mondják.

Ezen íróknak egy része utazott a törökök és magyarok között ; más

része nem fordult ugyan meg közöttük, de közvetlen szomszéd né-

pek voltak reájok nézve ; ismét más része, császári állásánál fogva,

vagy személyesen érintkezett ezek követeivel, vagy az követeik

amazokkal, szóval politikai összeköttetésben éltek velk : minek

következtében e nevezett íróknak okvetlenül kellett ismerni úgy a

magyarokat, mint a többi törököket és ha csak föl nem tesszük,

hogy ezen írók, st az egész byzanczi, arab és persa világ és még
a római szent szék is (mert ez is Turkia királyának nevezi a koro-

nán a magyar királyt) természettl annyira buták voltak, hogy vala-

minek felfogására egyáltalában nem volt szellemi képességök, bi-

zonyára hitelt kell adnunk azon tanúskodásuknak, hogy az álta-

tok ismert magyarok az elttük szintén ismert törökök közé

tartoztak.

Azonban Hunfalvy úr egészen másképpen nyilatkozik e do-

logról. Ibn Daszta tanúskodásáról ugyanis ezt mondja: «A magya-

rokat a legismertebb nemzetek valamelyikéhez kellé számítania.

Már se a rómaiakhoz, se a görögökhez, se pedig az arabokhoz nem
számíthatta, tehát a törökökhez sorozá, a kiknek életmódjuk in-

kább, mintsem amazoké, hasonlít vala a magyarok életmódjához.
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Ebbl a körülménybl pedig korántsem lehet nemzetiségi azonos-

ságra, vagy ethnikai kapcsolatra következtetni. » Továbbá « Bölcs

Leo ... és Constantinus Porph. . . . szintén türknek nevezik a ma-

gyar nemzetet, de csakis azért, a miért Ibn Daszta is annak tar-

totta volt.» *) Tehát az arab, persa, byzanczi írók, a római pápa

azért nevezték törököknek a magyarokat, mert valaminek csak

kellett nevezni, ha már írtak róluk, és görögnek, rómainak vagy

arabnak szégyenlették nevezni. Oh be ostobák voltak ezek az

írók ! valóságos idióták !

De hát kik ismerték a magyarokat, ha ezek a közöttük járt,

velk érintkezett, csakhogy ész nélkül való szerencsétlen keletiek

nem ismerték? Megmondja ezt H. úr. «De hogyan nevezték a ma-

rokat a nyugat-európai latinul írók ? . . . Regino ... a X. és XI.

századokbeli annalesek . . . mind ungri, ungari, ungariin&k neve-

zik, pedig már néha azokat is tudóskodás leli, mit Ekkehardusból

veszünk észre, ki a 958. évrl írja: qui autem Ungros Agarenos

putant, longa via errant. Tehát okoskodnak vala a magyarok erede-

térl is ; de azért egyik sem nevezi turkfiliknek. . . . Valóban az arab

és persa szerzk nagyobb tájékozottsággal nem bírtak a magyarok

eredetére nézve, mint a latinul író európaiaké 2
) Ez azt bizo-

nyítja, hogy a magyarok nem törökök, hanem ugorok voltak. Mert

hiszen azt minden józaneszti ember beláthatja, hogy a klastromban

él szerzetesek, a kik soha nem jártak törökök és magyarok között,

a kik tudóskodási viszketegb! okoskodtak a magyarok eredetérl

és még sem támadt az a gondolatuk, hogy ezek törökök, — mon-

dom, e szerzetesek sokkal jobban ismerhették a magyarok erede-

tét, mint az ázsiai magyarokkal összeköttetésben él keleti írók.

Nagyon világos, hogy valamely nemzet eredetét, mivoltát úgy is-

merhetem meg, ha beülök valamelyik nyugot-európai klastromba

és a karos székben üldögélve, mutató ujjamat homlokomhoz téve,

csöndesen elmélkedem a föld -teke másik oldalán él népek etimo-

lógiai viszonyáról; ellenben ha az illet népek közé elmennék,

látnám s hallanám ket, vagy politikai összeköttetésben élnék ve-

lök, nagyon természetesen azt sem tudnám, hogy miféle emberek-

kel van dolgom. Mesebeszéd tehát az, hogy valamely nép mivolt-

ját úgy tudjuk meg, ha azt tanulmányozzuk, ha megismerkedünk

*) Ugor v. tör. a magyar? 7. és 8. 1.

a
) U. o. 8. és 9.
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vele; ez a fáradalmas eljárás nem vezet czélhoz ; sokkal egysze-

rbb és kényelmesebb az, hogy okoskodjunk, gondoljunk ki vala-

mit és meg van ismerve a nép. Az ugor-magyar theoria így jár el

;

az módszere : a hogyan gondolom, úgy van.

Hunfalvy úr tehát azon irók tanúskodását nem ismeri el, a

kik saját tapasztalatukból ismerték a törököket és magyarokat,

mert az autopsia nem bizonyíthat. Ethnographiájában (43. 1. jegy-

zetben) elbeszéli, hogy «egy London melletti kertben látott egy

hindu családot, melynek a magyar czigányokkal való tökéletes ha-

sonlóságát azonnal felismerte ». Én nem hiszem el, hogy az a hindu

család annyira hasonló volt a magyar czigányokhoz, mert H. úr

mind a hindu családot saját szemeivel látta, mind a magyar czigá-

nyokat jól ismeri; ha sem egyiket, sem másikat nem látta volna,

elhinném, a mit mond ; mert bizonyára : a mint Ekkehard a klas-

tromban jobban ismerte a magyarokat a keleti utazóknál, H. úr is

csak úgy ismerhette volna föl igazán a hindu és czigány azonossá-

gát, ha nem megy Londonba, hanem itthon elmélkedik.

De föltéve, hogy a nyugoti írók ungri, ungari nevezete argu-

mentum gyanánt vehet a magyar nemzet eredetének meghatáro-

zásában, lássuk, hogy mi mellett tanúskodik. H. úr azon körül-

ménybl, hogy a magyarokat ugoroknak nevezték, aztán a vogulo-

kat s osztjákokat is ugoroknak hivják, egyszeren azt következte ti y

hogy a magyarok finn-ugorok voltak. De ne madártávlatból néz-

zük a tényeket, hanem vizsgáljuk meg közvetlen közelségbl.

Tudva lev, hogy a törökség egyik legrégibb és legnevezete-

sebb törzse, az ujgur, már Kr. e. megtelepedett a Thien-Shan mel-

lett és elég magasfokú társadalmi szerkezetet s culturát fejtett ki,

st nagyon fontos politikai szerepet játszott. így a nép ujgur, ha-

zája Ujguria néven ismertesse vált. A IV. században már keresz-

tyén hittérítk jöttek Ujguriába. A törökség között és az idegenek

eltt kiváló szerepük következtében nevöket az ethnikai és geogra-

phiai tulajdonneveknek (H. úr által is elismert) vándorlási árja

elragadta 8 egyéb, ezekkel összeköttetésben lev és nem lev török

törzseket is ujguroknak neveztek, mint annak eltte «hún»-nak; és

így történt, hogy már régi idtl fogva Ujguria névvel jelölték

nemcsak keleti Turkesztánt, hanem Közép-Ázsia egész északi ré-

szét.— Az flujgur, ugur» név eredete tehát a tulajképpeni ujgurok-

nál van s ezeknek, mint az írók eltt hírökbl legismertebb török-

nek neve, vált a többi törökségnek is nevévé, mint a tulajdonképpi
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«hún» törzs neve is, ugyanezen ok miatt, egyéb török törzsekre is

alkalmaztatott. Emitt a «hún», amott az « ujgur, ugur» név— pars

pro totó — a «török» általános fogalom jelölje lett.

Priscus (448) a Sogdia keleti részén, vagyis keleti iTurkesztán-

ban lakó unnugur néprl tesz említést, a mely név határozottan az

ujgur törökökre vonatkozik s csakugyan a középkorban is volt itt

ilyen nev török törzs (a toguzgurok-, toguz-ujgurokkal együtt).—
Agathias Colchisban, a mai láz földön, lakó hunugur néprl tesz

említést, mely Unugur nev várost épített. 1
) E nevek semmiképpen

nem vonatkozhatnak vogulokra és osztjákokra, vagy Jugriára, mert

itt csak török népek voltak. — Jordanis (550) írja a Pontus

vidékén lakó hunugurokról , hogy «azoknak merészségét sok

bátor ember rettegte. Azt olvassuk róluk, hogy els lakhelyük

Scythiában volt a Maeotis tenger mellett, második Moesiában,

Thraciában, Dáciában, harmadik megint Scythiában a Fekete

tenger mellett.* 2
) Ebbl világos, hogy e hunugurok a hun tö-

rökök, vagyis Attila hunjainak maradványai, vagy rokonai

voltak. — Theophylactus (612—640) a varchunokat odoroknak

(Menandernel ugur) nevezi, kiktl megrettennek az unogur,

sabir és más hn népek. «Ez a nép nagy száma és hadi gya-

korlata által igen hatalmas volt. Lakik pedig kelet felé, a merre

a Til folyik, mit a turkok feketének neveznek. »
8

) A fekete Til

(Kara-Itil) : a Volga, a fehér Til (Ak-Itil) : a Káma. Itt az ogor

és unogur név ismét csak török népet jelenthet (« unogur ... és más

hn népek » ; a hun népek pedig nem vogulok és ostjákok voltak).

Szólnak még a byzanczi írók unogur bolgárokról is. Bölcs Leo

(Árpád kortársa) a magyarokat, egy ugyanazon passusban, unger,

türk ós hun néven említi, midn azt írja, hogy #3-ban a bolgáro-

kat segítették. Tehát az «unger» is csak azt jelenti, a mit a «turk»

vagy a •bun».— Hincmar szerint Német Lajos birodalmát 862-ben

egy új ellenség dúlta, qui ungri vocantur (t. i. a magyarok). — Me-

thodius szerint a magyar király : korolju ungrskomu (ungricus rex).

— Tabari (924) a kazárokat fehér ugoroknak (ugri bjelii), a ma-

gyarokat fekete uguroknsik (ugri cernii) mondja. — Rubruquis

(1253) az ujgurokat juguroknak nevezi, midn írja: «. . . e földet

>) Kállay F., Új Magy. Múzeum 1850-51. évf.

a
) Hunf. Ethnogr. 119. 1.

8
) Hunf. Ethnogr. 132. 1.
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Organnak nevezik itt láttam elször bálvány-imádókat, kik-

nek sok felekezetök van ; elsk a jugurok, Organ és a begyek között

vegyesen laknak keresztyénekkel és saracénokkal ... itt esik Ca-

Tacorum ... a jugurok délre a hegyek között laknak, azért van,

hogy a moalok (mongolok) azok betit vették át ... s azoknak be-

tit majd minden nestorianus ismeri . . . ezek után vannak a tan-

gutok keletre, w 1
)
— Agenuaiak és a tatár khánok szerzdési okmá-

nyai (1380. 1381. és 1387.) és a kaffai közjövedelmekrl szóló

tcartolario della Masseria di Caffa* (1446.) a kipcsaki kháuság tö-

rök nyelvét lingva ugaresca, ogarescanak nevezik.8
) — Végre a nyu-

goti írók nemcsak a hunokat, avarokat és kunokat, hanem a Desti

Kipcak és Taurica török lakóit ugoroknak nevezik.

Az ujgur, ugur vagy ogor név története tehát azt mutatja,

hogy eredetileg és jogosan csak török népek elnevezése ; eleinte

jelenté a tulajdonképpeni ujgurokat, keleti Turkesztán lakosait, az-

tán egyéb török törzseket is, de e terjedelme daczára is megma-
radt az eredeti birtokosain is, a mint Eubruquis igazolja. A ma-

gyarokat is már elég korán, 836-tól fogva nevezik ungroknak,

ugoroknak. Ellenben a ma ugor nev népeket eredetileg nem ne-

vezték így, hanem csak késbben. Jordánia írja, hogy Hermanarik

meghódítá a merem, mordemsimnis népeket, vagyis a merjákat és

mordvinokat. Constantinus P. (950) Mordiát (a mordvinok földe)

-említ ; 8 nem nevezik ezen népeket ugornak s hazájukat Ugrianak.

Hunfalvy úr maga írja: «Nestor nennt die Merja- und Mordva-

Völker Tschuden, wie die Russen die ugrischen Vólker überhaupt

Tschuden nannten.* 8
) Vagyis nem ugoroknak nevezték ket. Az

ugur, ugor névnek a vogulokra s osztjákokra alkalmazása csak

Nestor (vagyis 1110.) után kezddött; és így mikor már a még ke-

leten él magyaroknak, egyéb török népekkel együtt, ugor volt a

nevök, akkor a vogulokat és osztjákokat még nem nevezték így,

csak késbb ragadt reájok ez a név, bizonyára azért, hogy az

<cugor» nev törököknek vagy szomszédjai vagy pedig meghódolt-

jai voltak és a szomszédok, illetleg hódítok neve reájok is át-

szállott, — de ekkor a magyar nép már két évszázad óta lakott

mai hazájában ; minél fogva az a Jugria, melybl a fínnisták ván-

*) Gyárfá j
, A jászkúnok nyelve ós nemz. 32.

*) Gr. Kuun G., Adalékok Krím történetéhez, 31. 1.

8
) Vámbéry's Ursprung d. Magyarén 14. 1.
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dorqltatják, s az az ugor nép, melytl származtatják, a magyarok-

nak ama vidékek felé 1aktakor még nem is létezett.

Ha tehát a nyugoti szerzetesek a klastromokban jobban ér-

tesülhettek a magyarok eredetérl, mint a keleti írók, és így az

általuk használt ungri névvel ethnikai hovatartozásukat bizonyít-

hatjuk, akkor ezeknek tanúsága is csak a török eredetnek argu-

mentuma lehet, éppen úgy mint a valódilag hiteles keletiek türk

nevezete.

Most következik egy fontos fölfedezése az ugor nyelvtudomány-

nak. «A finn ugor nyelvekben— írja H. úr — a singularison és plu-

rálison kívül duális is van. Ezt a jelenséget V. csekély dolognak veszi,

st azzal is, hogy a magyarban és törökben a duálisnak nincs nyoma,

a magyarnak törökségét bizonyítja. » x
) Mi természetesebb ennél ?

Ha az ugor nyelvekben van, ellenben a magyarban meg a török-

ben nincs duális, e tekintetben a magyar a törökkel egyezik ; mert

csakugyan sem a név-, sem az igeragozásban tényleg nincsen s

régibb nyelvünkben sem volt (nyelvemlékeink tanúsága szerint)

duális.— De mit ér a tény, hogyha a duálist lehet következtetni/

A lapp, vogul s ostják ugor nyelvekben van duális ; az a-priori té-

tel szerint «a magyar nyeb7
: ugor », tehát a magyarban is van s

ha nincs, fogni kell. És csakugyan a fogás sikerül is ; mert azt

mondja H. úr, hogy «a magyarban még nyomát is találjuk a duá-

lisnak, t. i. a kett szóban; Két : vog. kit ; kett : vog. kiti, kitag.

Az 5 a magy. szóban (ugyan hol van ez az ó ?), mint az ag a déli

vogulban, a duális képzje s a vog. ag= au meg is fejti a magy.

ó-nak (melyik magy. <5-nak?) eredetét.)) 2
) A kett szó a Akitl az

képzben különbözik, tehát ezen -nek kellene magyarázatát

adni, de H. úr állandóan egy ó-rul beszél, mely az ag—au-ból fej-

ldik. Nem arról van szó, hogy egy 6 mibl fejldhetik, hanem
arról, hogy a kettben lev ö micsoda?

így megmagyarázván egy bizonyos ó-t, errl a megfejtet-

len ó'-ról azt mondja H. úr németül (ugyan miért nem lehetett

ezt a magyar értekezésben is megmondani?): «In den Wörtern

két, kett ; kit, kitag . . . liegt mehr Beweiskraft, als in Vámbery's

ganzem grossen Buche.» 8
) Ez. már aztán a furcsaságok non plus

*) Ugor v. török a magyar ? 19. 1.

*) U. o. 20. 1.

8
) Vámbery's Ursprung d. Magy. 41.
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ultrája. Megfejti H. úr, hogy a vogul ag ragból a magyarban ó vá-

lik, de azt nem tudja megmagyarázni az ugorságból, hogy a kett-

nek képzje mibl lett; minél fogva ez az ismeretlen ó',mely nem
megy ugor kaptafára, a magyar nyelvnek ugor eredetét sokkal

inkább bizonyítja, mint Vámbéry egész könyve ! Vagyis a magy.

nyelv ugorságának az a legnagyobb «Beweiskraft»-ja, hogy nem
lehet összeegyeztetni.

A két és kett alakok használatáról azt tudjuk, hogy amaz

jelzi, emez fnévi természet. Pl. e kifejezésben ; két embert lát-

tál? kettt láttam, a kérdésben lev «két» jelöli a szóban lev do-

log (számbeli) attribútumát, tehát adjectivum; az «ember» képvi-

seli magát a kérdés alatt álló dolgot, ez a substantivum ; — míg

a feleletbeli « kett*, adjectivumi szerepén kívül, a substantivumot

is helyettesíti és kifejezi épen az képz által. Ugyanilyen szerep

két osztálya van a török számneveknek, melyeknél a fnévi hasz-

nálatú számok képzje eö, eü,—, ii (alhangú számoknál ao, au)

pl. éag. ikeö, v. ikeu= kett, kirg. ekeü, alt. akii, sag. ik stb. így

a föntebbi magy. példa a törökben (altai) : eki kizi körgönüng ? —
ekünü körgönüm. A magy. kett számnév ó'-je tehát ugyanaz, a mi

a törökben eö—ö. Használatukra nézve v. ö. két embert láttál? —
kettt láttam ; török (alt.) : eki kizi körgönüng — ekünü körgönüm.

Azonban ezen eö

—

nem a duális ragja; mert a többi számokhoz

is járul, már pedig a hétben, vagy nyolczb&n csak nem jelölhet ket-

ts számot. így a kettheti ó'-vel azonos (alh. 6) képz van meg
(a kettnk, ketttök, kettjük analógiájára) a hármónk, hármójuk,

négyó'nk, hatónk stb. alakokban, melyek a törökben is éppen így

képeztetnek (ekeümüz, ekübis, stb.). Ennek functiója tehát az, hogy

az attribútumból, vagy adjectivumból substantivumot képezzen.—
Látjuk, hogy az ugor-magyar theoria istenigazában hozzá lát a

nyelvészkedéshez ; neki nem elég, a mi van a nyelvben, tehát csi-

nál új tárgyat. Ha már csinált n genitivust, miért ne csinálhatna

duálist is, hiszen ezek úgyis hiányoztak a magyar nyelvbl ? Mit

ér az olyan nyelvtudomány, a mely csak a nyelvben meglev ada-

tokat magyarázza, de nem tud csinálni adatokat ! Ha ilyen gyarló

volna a finn-ugor nyelvtudomány, szégyenében a föld alá bújna.

Említettük már az ugor-magyar theoria híveinek azon eljárá-

sát, hogy egy bizonyos ténybl megcsinálja a többieket; abból,

hogy 2 x 2= 4, azt következteti, hogy 2 x 2= 24. Ezen önkény-
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tes deductiónak, illetleg e szerfölött helyes számításnak újabb*

épületes példáit találjuk.

Munkácsy V.-nak azon argumentumát, hogy az önhangzó-

illeszkedés meg van tartva a magyarban és törökben, míg a finn-

ugorban hiányzik, — « merész állításnak » nevezvén, |azt mondja,

hogy «az a nagyra tartott következetesség a török nyelvekben

sincs meg mindenütt úgy, a mint V. hiszi. » Aztán felhozza, hogy

a cuvasban, koj balban, kazáni tatárban «csak úgy hemzsegnek*,

illetleg «srn fordulnak el* a vocalis-harmoniával ellenkez

szók. 1
) A cuvas csakugyan megszegi az önhangzó-iileszkedés törvé-

nyét, de csak ez az egy nyelv; s ennek ilyetén eltérését a közös

török nyelvszellemtl, megmagyarázza a többi törökség irányában

elfoglalt helyzete, a mennyiben ezt részint a törökség zömétl s
idk óta tartó elzárkózottsága, részint az orosz és finnugor nyelvek

hatása egy egészen külön török nyelvvé tette, míg a többiek csak

dialectusoknak tekinthetk. De a koj bal, kazáni és a többi dialec-

tusok tisztán megrizték a vocalis-harmonia törvényét. Az, hogy a

kazániban ez a három s csakis ez a három szó : karenddé (rokon,

atyafi ; nem : testvér, mint M. írja), mina (nekem), sifia (neked)

kivételt képez, még nem rontja meg a törvényt a kazánira sem,

annál kevésbbé a törökségre nézve. — Hogy a kojbalb&n. is «srn
fordulnak el» a vocalis-harmonia ellen vét szók, annak nem a

kojbalok az okai, hanem Gastrén, a ki kojbal grammatikát írt és

a vocalisokat nem úgy írta le, a mint a kojbalok kiejtették. Ezt na-

gyon jól tudja és megmondja Badloff, a ki úgy írta le a kojbal szó-

kat, a mint a kojbalok kimondották. Halljuk tehát, mit mond Bad-

loff.
2
) «Auch Herr Schiefner hat in der Einleitung zur kojbalischen

Sprachlehre diese mangelhafte und schwankende VokaVbezeichnung

hervorgehoben, leider konnte er sie aber nicht verhessem, da er

die sprachlichen Aufzeichnungen Castrén's nicht mit einem einge-

bornen Kojbalen revidiren konnte. » És aztán kimutatja Gastrén

leírásának hibáit. «So gebraucht Castrén für die getrübte Yocale

?> y> y> wie &ucn für w meist e («# lautet zwischen y und u ; y zwi-

schen y und i; í zwiscken h und i»), z. B. ade (a^u) sein Pferd,

tutep (TyT^n) haltend, korep (KÖpyn) stehend. ifcp (ijín) trinkend*

stb. Továbbá : «8o führt er auch für diese getrübte Vokale und

') Nyelvr 1882, 552. 1.

a
) Proben d. V. der türkischen Stámme Süd-Sibiriens. II. Theil. XIX. 1.
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für w einen neuen Vokal y ein ... so findet sich sar^x (capur)

gelb». S végre «das lange ü wird durch y, i, a, o ausgedrückt, z. B.

syn (cwh) das Maral, auch sín, tfnmade (tuhauum). Háufig steht

auch a für n und bi für a, z. B. rtezende für opTaabuua, maltak

für mhjithk, kales für Khuium*. — A kojbal nyelv hangtanát csak

Radloff gyjteményébl, nem pedig Castrén grammatikájában lev
mondából ismerhetjük meg (v. ö. pl. Gastrénnál : Bárinnan síkkan

balaze dogol, — Radloffnál pedig helyesen : Pármang sikkan pa-

lazi jo^ul stb.). Tehát azon egy ténybl, hogy magában a éuvasban

nincs meg teljes épségben a vocalis-harmónia, még nem követke-

zik, hogy a törökségben sincsen meg. Vagyis 2x2 nem 24.

A mordvin nyelvben a szókezd consonansok torlódásának

okául a török nyelvek hangsúlyozását tartja Munkácsy. • Tudvalev

dolog — írja — hogy a törökségben a szó utórészén van a hangsúly,

ezért igen gyakran megesik, hogy a hangsúlytalan els szótagban

lev könny önhangzó (S, i, e) kiesik*. 1
) Munkácsy megint így

okoskodik : minthogy a törökben néha a szó utórészén van a hang-

súly, tehát mindig ott van. A közelismerés szerint legalaposabb

turkologus, Redhouse, ki e tudománynyal való foglalkozásban

szült meg, a «The Turkish Vade-Mecum of ottoman colloquial

language* ez. mvében (London, 1877, az «of accent» fejezetben,

12. 1.) azt tanítja, hogy a török hangsúlyozás általában ingadozó,

de a szókincs túlnyomó részének els szótagjára esik a hangsúly és

csak kevesebb esetben a szó utórészére ; s szótárából meggyzd-
hetünk a török szókincs hangsúlyozásának mibenlétérl. Innét

tehát ismét világosan látható, hogy 2x2 csakugyan nem : 24,

noha a nnistáknak nagy hajlamuk van ilyen számolásra.

Az ugor-magyar theoria azon alapelvének igazolására, hogy

szerinte a valóságnak, a tényeknek bizonysága semmit sem ér, ha-

nem csak a kigondolás, — kell-e ersebb argumentum, mint

Szinnyei példája? ugyanis mindjárt czikke elején egész szintén

elismeri Vámbéry könyvérl, hogy «oly szemmel láthatólag és kéz-

zel foghatólag van benne feltüntetve a magy. nyelvnek török volta,

hogy az olvasónak szeme-szája eláll és elméjükben megfogyatko-

zottaknak kénytelen tartani (bizony !) azokat az elvakult tudóso-

kat, kik . . . konokul ragaszkodtak abbeli nézetükhöz, hogy a mi

x
) Nyelvr, 1882. 553. 1.
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nyelvünk nem török, hanem ugor*. 1
) És ezen belátása daczára

mégis azt iparkodik bebizonyítani, hogy V. elmélete nem . igaz, a

magy. nyelv nem török. Tehát azon igazság, melyet szemmel lát-

hatunk és kézzel foghatunk, nem igazi ismeret, nem helyes tudás

!

Hanem az a tényleges igazság, a mit kigondolunk, a mit valamely,

a tapasztalattól függetlenül fölvett tételbl deducálunk, a kacska-

ringós okoskodások, a miket az ember hallani hall ugyan, — de

meg nem érthet, vagyis a mit a tények nem bizonyítanak, így pl.

a nek és nenk, ning genitivus, a csillag és cillak egyezése, az állni

és vol-, val- (esse), a vágyni és akarni együvé tartozása nem lehet

helyes, mert ez szemmel láthatólag és kézzel foghatólag igaz ;

ellenben a nek és noro (orr), a csillag és tögl egyezése, továbbá

az állni és indul, ámbolyog, ing; a vágyni és vallani, vagy a kies,

koldus, hullám, kezdeni stb. egybetartozása éppen azért igaz, mert

az ember semmi módon nem tudja megérteni, hogy micsoda ész

volt még az is, a ki ezeket összeterelte ! Minél kevésbbé értjük,

hogy az út és szél (ventus), a nyáj és hús, a dagadás és bedugás

fogalmak, meg az id és éavdes, er és kjaura, a szin es tdhte hang-

alakok azonosak, annál szilárdabban az igazság. Hiszen a tudo-

mánynak éppen az a czélja, hogy a mit e nélkül, természetes eszé-

vel megértene az ember, azt a cultiválás által végképpen érthetet-

lenné tegye reá nézve. És e szent czél elérhetése tekintetében az

ugor-magyar nyelvészet valóban a tudományok ideálja!

Menjünk tovább és lássuk e sajátságos subjectivismus nyilat-

kozatait.

Szinnyei igy itél: «Az önhangzó-illeszkedés közös jellemz

sajátsága az összes altáji nyelveknek s igy a speciális török-magyar

rokonság bizonyítására nem alkalmas. » Még mindig a fölfedezések

korát éljük. Azután: «a cseremiszben és a magyarban a hangzó

-

illeszkedés meglehets jól (c9ak?) van conserválva; az éjszaki ugor

ágban jobbadán elenyészett. De hogy az utóbbi nyelvekben is meg
volt az önhangzó-illeszkedés, arra határozottan lehet következtetni

bizonyos consonans-sajátságokból.t 2
) Ez már aztán derék argu-

mentum ! Azon körülmény, hogy a magyart az önhangzó-illeszke-

dés a törökséghez vonja, szükségesnek éreztek az ugorság, st az

egész altajiság számára is önhangzó-illeszkedést csinálni, hogy igy

l
) Phil. Közi. 26 i.

a
) Phil. Közi. 76. 1.
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aztán a magyar mégis ugor lehessen. A tény csak az, hogy a csere-

miszben meg van ez a tulajdonság, a melynek megvoltát könnyen

érthetjük a reá gyakorolt igen ers török hatásból, mert a szó-

kincscsel, képzkkel stb. együtt bizonyára némi nyelvérzék ragadt

reá a török hangtani sajátságokból. Ellenben az ugorság többi tag-

jában és ezek között — a mi nagyon fontos — éppen a vogul-

osztjákban és a zürjén-votjákban is hiányzik, pedig az ugor elmélet

szerint ezek közé tartozik szorosabban a magyar nyelv is. A sza-

mojéd nyelvekbl is csak a kamaszin dialectusban van meg a vo-

calis-harmonia. x
) Ellenben a török és mongol nyelvekben már

tényleg meg van, úgy, hogy nem szükség következtetni semmibl.

Itt tehát megint azzal van bizonyítva a magy. nyelv ugor volta,

hogy az ebben meglev vocal-harmoniát az ugor nyelvekben is

lehet következtetni, ha már éppen szükség van rá. De a magyar-

ban és törökben nem kell következtetni, mert tényleg meg van,

tehát bizonyít is rokonságot ; míg azzal a lekövetkeztetett vocal-

harmóniával csak annyit lehet bizonyítani, mint az n genitivus-

szál, az -o duálissal, vagy a frequentativ - személyraggal (mert

Budenz szerint a léi-sz, ír-82 stb-ben a 2. szm. ragja frequentativ-

képz, ugor sk !)

Iker testvére ennek ez a másik eset. V. a magy. nyelv török

voltát a hangrendi párhuzammal is bizonyítja ; mire Sz. megint

eláll subjectivismusával : ((Elmondhatjuk bátran (talán inkább

:

merészen, hsiesen), hogy e sajátság a finnben legalább is oly tel-

jesen van kifejezve, mint a magyarban (???); s ezt már csak azért

sem lehet tanúképpen szerepeltetni a közelebbi török-magyar rokon-

ság mellett; mert közös sajátsága az összes altáji nyelveknek és

úgy szólván természetes folyománya a hangzó-illeszkedésnek. » 2
)

Ismét egy részbl következteti az egészet, megteremti a tényeket.

2x2= 24. Abból, hogy a finnben van hangrendi párhuzam, kier-

szakolja az egész ugorságra is. Pedig — a mint Budenz tanítja —
az ugorságban a szavak egy bizonyos vocalis színezettel állapodtak

meg s csak az egyes ugor nyelvek között fordul el azon eset, hogy

valamely szó az egyikben al-, a másikban felhangú, de nem egy-

ugyanazon nyelvben; pl. ugor viite, vit, vet — vogK. at (öt); ug.

kivé, kev, kü— vogK. káv (k) ; vog. et — ostj. at (éj) ; vog. kat —

*) Mtiller Fr. Grundriss der Sprachwissenschaft. II. 13. 166.

*) Phil. Közi. 79. 1.

Philologiai Közlöny. VIII. 3. 4. 21
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ostj. két (kéz) ; vog. kit — ostj. kat (két) stb. — Gyönyör bizonyí-

tási mód ! Minthogy a ceremisben van vocal-harmónia, a finnben

pedig hangrendi párhuzam, — tehát az egész ugorságban is van és

így a magy. nyelv ugor! Látjuk, hogy az ugor-magyar theoria nem
éri be azzal, hogy a meglev adatok hasonló voltából, a tényekbl

következtetné a rokonságot, hanem elbb ezen adatokat kiokos-

kodj a, deducálja. így a világnak minden nyelvét össze lehet

boronálni.

Szinnyei szerint «oly hangok megvolta az ugor nyelvekben

és a magyarban, melyek a töröktatárban nem használatosak, hatá-

rozottan a magyar nyelv ugorsága mellett és a töröksége ellen

bizonyítanak, w
1
) Valamely nyelv hovatartozásának egyik legfonto-

sabb kritériuma kétségkívül az illet nyelv physiologiai föltételé-

nek minsége ; mert bizonyára valamely nép nyelve nem tartoz-

hatik olyan népek nyelvéhez, melyek hangjainak kiejtésére nem
alkalmas az orgánuma, hanem olyan népekéhez, a melyekkel

beszédszervcinek dispositiójában megegyezik. Sz. úr nagyon jól

ismeri ezen kritérium ers voltát ós azért fordított egyet a való-

ságon. Mi azonban maradjunk hívek a tényekhez és lássuk, hogy

mit vallanak ezek. A magy. nyelvben nincs egyetlen olyan hang

sem, mely a töröksógben szintén nem volna meg. A tény az, hogy

nem minden egyes hang használtatik minden egyes tör. dialectus-

ban, s hogy némely hangok a törökségben általában ritkán hasz-

náltatnak szókezdkül ; de ez nem azt teszi, hogy e hangok tehát

nincsenek meg a törökben. Azon hangok, melyek nem az összes

tör. dialectusokban fordulnak el, a következ jésített hangok

:

ny, ty, ly, gy ; 8 ezek a kojbal, karagasz, jis, salgandu, sór, sojong,

teleut, sagaji kacincz stb. dialectusokban használtatnak. Azon han-

gok pedig, melyek szókezdkül csak ritkán alkalmaztatnak : /, v, l,

n, r. Ezek közül az / és v hangokat a kelet-turkesztáni, karagasz,

és osmanli, az n-t a kojbal, sagaj, sór, karagasz, kacincz ; végre az

Z- és r-et a kara-kirgiz, sór, sagaj és kacincz használja szó elején.

A teljes meggyzdés végett ajánlom Sz. úrnak Radloff munkáját.

Ebbl látható, hogy a magyar ós török ugyanazon hangok kimon-

dására van disponálva, tehát e két nyelv rokonságának meg van a

lehetsége. Ellenben az ugorságban olyan hangok fordulnak el,

l
) Phil. Közi. 80. 1.
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melyek a magyarban nincsenek 8 nem is voltak ; és így a magy.

népben nincs meg a physiologiai föltétel azon hangok kimondá-

sára, a minek az az oka, hogy beszédszerveik nem azonos alko-

tásnak. Ilyen speciális ugor hang van kilencz, u. m. t (th), § (dh),

/ (ti), / (dl), * (szj), z (zj), f (rj), 6 (czj); 5 (dzj). Ezeket igen szépen

elhallgatta Sz. úr; mert hát az összehasonlító nyelvészetben nem-

csak csinálni kell, hanem rontani is, ha szükséges. Ez nagyon

ügyes eljárás volt, szintén megvallom ; a legderekabb intrikusnak

becsületére válnék. Ismervén a magy. nyelv hangálladékát, úgy
csinált, hogy egyfell kitagadott 9 ngor hangot, hogy így a magy.

nyelv az ugorsággal egyezzék ; másfell ismét kitagadott 9 török

hangot, hogy így a magyar a törökkel ne egyezzék. Persze specu-

lálni kell az embernek, hogy czélját érje.

A magy. -Jwz, hez ragot (eredetileg névutó) Szinnyei (Budenz

után) az ugorságból magyarázván (azaz : meg nem magyarázván),

azt mondja, hogy a -hoz, vagy hozzá ered. hozjá alakjának « ízrl

ízre megfelel az osztB. yoza (chozja) zu, an.a 1
) Budenz szótárában

ezek egyeztetésérl ezt találjuk. « Kétség sincs, hogy a m. -hoz

(-höz) csak rövidültje a hozzá-nak, ez meg e. h. hozjá; az is vilá-

gos, hogy a vég ó-ban foglaltatik a hova-irányt jelöl rag, úgy

hogy tszóul ez tnik föl hozj- (hozjo-). Szintígy az oszt. yoza

a-jában van irányrag; tje tehát yoz, illetleg yoé (e.'h. yóéa yoé,,).*
2
)

Ezen osztj. yoza használatára nezvé v. ö. pos yoza = a czélhoz,

muri yoza = hozzánk, lu yoza = nála. Ezt ismét subjectiv mód-

szerrel lehetett elállítani. A magy. nyelvben nincs zj v. szj hang

és a nyelvtörténet tanúsága szerint nem is volt, ezért a positiv

ismeret nem fogadhatja el, hogy a hozzá tje hozj. Nem létez

alapkre nem hogy nem szabad, hanem nem lehet építeni. A hozzá,

illetleg eredeti hozjá tje tehát csak hoz lehet, melyben já a lati-

vus ragja ; mert a lativ-rag — mint már elbb is említettük —
vá, ve, já, jé, á, é (= tör. ga, ge, ja, je, a, e). E névutó személy-

ragokkal összekötve: hoz-já-m, hoz-já-d, hoz-já-ja, (hozzája), hoz-

já-nk (hoz-já-m-uk), hoz-já-tok, hoz-já-juk. Ebben az alapszó nem
egyéb, mint a sagaj kaz (és kez), kojb. kaz, kirgiz kas, ujg., cag.

kat= oldal, közelség, melynek használata ugyanaz, mint a magyar-

ban, t. i. az alapszó után lativus és birtokos személyrag áll, így:

*) Pbil. Közi. 20(3.

") M. Ug. Ö. Sz. 119. 1.

21*
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kaz-im-a= hoz-zá-m, kaz-ing-a= hoz-zá-d, kaz-i-n-a =hoz-zá-ja,

stb. Eendes névutói használata szintén egyezik mind a két nyelv-

ben. Tudjuk, hogy a magy. névutók* is eredetileg fnevek, melyek

a saját fnevükkel birtokviszonyban állva, a hely- vagy irány-ragot

ós a 3. szm. birtokos ragját fölvették, pl. császárnak el-tt-e, szék-

nek al-att-a, elmének mi-att-a, annak felette, « Nándorfejérvárnak

bel-ll-e» (Székely István), kert bel-l-e, ház bal-ól-(a), uruzag

be-l-é-(je), nugalma bel-é-(je); így a törökben is : el ic-i-ne = or-

szág beléje, el ic-in-din= ország belle, el i-in-de= ország benne.

Éppen így használtatott a hozjá is. A mint eredetileg : melléje,

mögéje, beléje, v. hozzája, úgy volt : ház hoz-já-ja (hozzája=
házhoz), kút hozzája (kojb. kutuk kazina), apám hozzája (sag.

abam kazina). A -hoz eredeti használatában tehát így alakult :

hoz-já-ja, czél hoz-já-ja (a raggá vált fnév lativ- és birtokos rag-

gal, mint a törökben); míg az osztj. /oza szereplése lu %oía (=
hoz-já), pos yoía (= czél hoz-já), vagyis a fnév, vagy személyes

névmás után áll egy másik (eredetileg) fnév lativraggal, de a 3.

szm. birtokos ragja nélkül.

A török-magyar theoria szerint a -gál, gél, kál, kél frequenta-

tiv-képz azonos a török -kala, kelé, gála, gele, vagy (sagaj:) -kai,

kel, Ml, kii frequentativummal (pl. bar-gala = járkál, ié-kele =
iddogál, tartkil = húzkál, tyaj-kal = himbálózik, keskil = elvag-

dal). Ez az egyeztetés, minthogy szemmel látható és kézzel fogható,

nem tetszik az ugor-magyar theoriának. Sz. így nyilatkozik : «A m.

-gál, gél és -kál, kél két különböz képz ; amannak kezd </-jében

a frequent. g (ered. ng) képzt, az utóbbinak A>jában pedig a mo-

mentán A-t ismerhetjük föl.* 1
) Azonban lássuk közelebbrl, hogy

milyen csoda alkotású ez a magy. képz. Budenz szerint a gál, gél

magyarázata : a g = ugor ng frequentativ-képz ; az á, é = ugor

g ()) frequentativum, az l ismét = ugor l frequ.-képz. Nagyon

kíváncsi vagyok, hogy seink hogyan ejtették ki a jogondnggl

(== iddogál) éBJomlndnggl (= álldogál) igéket (mert az iv- t =
ered. jogo-, a második d= ugor nd frequentativum ; az áll= ered.

joml, a d szintén = ug. nd frequent. ; 1. Budenz szótára 731. és

827. 1.). Képzelem, hogy mennyire izzadt szegényeknek az arcza s

a verejték csurgott homlokukról a kinos nyögéstl, a mit ilyen,

x
) Phü.. Közi. 208. L
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pbysiologice veszedelmes gyakorító igék kimondása okozott. Hi-

Bzem is, hogy ezeket nem igen gyakran használták ; mert már az

s idkben is ismerte az ember azt az élet-philosophiai elvet, hogy

bolond az, a ki a veszedelmet keresi. Beh nagy áldása is az Úristen-

nek, hopy újabb idben vocalisokat is találtak ki! A mi szegény

seink, ezek hiányában, nem tudtak segíteni beszédükön ; valósá-

gos kín lehetett rajok nézve az élet, tudom kérték is «hug isten w
nimadsaeuc mia jorgossun w neki(c), es kegiggen es zoboducha

pucul kinzotviatul.» No meg is szabadultak szegények, ket «ur ez

homus világ timnucebelevl mente »; de azt hiszem, hogy nem
annyira «oz gimilsnec keseruv vize», mint inkább a borzasztó

consonans-torlódás volt az, mely «turchucat mige zocoztia vola.»

Mi pedig, a vocalis - korszak szerencsés gyermekei, «wimagguc

uromc'isten kegilmet», hogy eleinknek e «muncas vilag»-ban átélt

szenvedéseiért «oggun mend jovben rezet*.

A -kál, kél csak abban különbözik az elbbitl, hogy benne

ez a -A; = ugor k momentán képz, míg az ál, el azonos az elbbi

glvel. Hát nem valóságos isten-csodája- e a nyelv! Milyen bámula-

tos mathematikai pontosság van a cselekvések meghatározásában

!

Mert az iddogál tulajdonképpeni jelentése : négyszeresen frequen-

tative iszik (mert az id- után lev : -do-g-á-1, n£gy gyakorító-képz),

az úszkál (ered. uj-szk-k-g-1) pedig: gyakori, de pillanatnyi dupla

frequentatióval úszik (mert az vj t után : szk, sz = frequent., k=
mozzantos, az á, l két frequ.-képz). Ha aztán még az 5-ik gyako-

ritó-képz, az sz (= második személy ragja, iddogál- sz) is hozzá-

járul, akkor a második személy olyan gyakran iszik, hogy bizonyo-

san lerészegedik.

Annak a bizonyítása is igen érdekes, hogy a magyar nyelv-

ben a török elem kölcsönzött 8 fleg az r-es szók a cuvasból van-

nak kölcsönözve. Tudvalev, hogy egyrészt a z:r váltakozás a

cuvasban nincs keresztülvive következetesen (mert tör. ixaz — cuv.

tüs, tör. hoz — éuv. pu*, tör. sez — éuv. siz, tör. dengiz — cuv.

i'wiz stb.), másrészt több szó a cuvasban r-es, míg a magyarban

z-8, vagy megfordítva (pl. iz-ibe, tör. \z — éuv. jir, magy. tür —
cuv. tib, m. tenger — cuv.tinb), tehát a cuvasból való kölcsönzés-

rl szó sem lehet. De Sz. nem azért subjectivista nyelvész, hogy

ne tudná megcsinálni, a mit akar, a mi az a-priori tételbl követ-

kezik. Ámbár a cuvasban és magyarban r-es szók bizonyítják,

hogy ezeket a cuvasból vettük — így hangzik a tételök-— mind a
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mellett a cuvasban nem r-es szók is azt bizonyítják, hogy ezeket

is r-esen vettük onnan. «A tenger a mai éuvas tinié alakkal szem-

ben csak azt bizonyítja, — okoskodik Sz. — hogy az ó-cuvasban

ezen szónak okvetlenül r-es alakban kellett meglennie, mert más
különben a magyarban sem volna r-es alakja. (!! Rettenetes jó

logika!) A éuvas tinié véleményem szerint dialecticus alaknak

tekintend, mely id folytán kiszorította a rendes hangváltozással

alakult dengir v. tingir szót (mert ilyen ó-éuvas alakot tételez föl

a m. tenger; v. ö. m. tengely: oszm. dingil).* 1
) Mi bizonyítja tehát

hogy az r-es szókat s ezek között a tenger-t is a cuvasból vettük ?

Az, hogy a kölcsönzés megraagyarázhatása czéljából föl kell ten-

nünk, hogy a éuv. tiniz akkor, midn kölcsön vehettük, tingir

vagy dingir alakú volt; mert « ilyen ó-cuvas alakot tételez föl a m.
tenger». Édes istenem ! milyen szép mesterség az a nyelv-tudo-

mány; olyan szépen lehet szavakat csinálni, a mint az ember

akarja ! Lám, most egy ó-éuvas szóra volt szüksége Szinnyeinek,

és egy pillanat alatt úgy megcsinálta, hogy egész gyönyörségét

abban leli. Bizonyosan a cuv. tüz is r-es (tür) volt régebben; s

mikor a magyarok elhozták (trni), mindjárt z-% alakra változott,

így lehetett a puz, sez is elbb r-s (pur, ser), csak azért, mert a
cuvasok kedveskedni akartak velk a magyaroknak, tapasztalván,

hogy ezek igen szeretik az r-en végzd szókat. Ámde ezekkel

pórul jártak a éuvasok ; mert a pur nem kellett nekik, a ser (t. i. a
sez)-h6\ csak azért is sej-t csináltak (t. i. sejteni).

Végül még egy példát hozunk fel arra nézve, hogy az ugor-

magyar theoria elvei szerint a tények semmit sem bizonyíthatnak.

Szinnyei megbotránkozik azon, hogy Vámbéry a magy. öcs-öt a

cag. aci, eéi (bátya) szóval egyezteti; mert hiszen hogyan lehetne

azonos olyan két ellentétes fogalom, mint az alterer Brúder és

jüngerer Brúder ! — Nem is szólva arról, hogy a magy. öc*-nek az

ugor analogonok szerint idomított VipSf s öpse alakját (Budenz

Szótára 846. 1.) nem tudják bebizonyítani, — azon csodálkozom,

hogy Szinnyei, ki a saját nyelvtudományáról olyan fennen s

Vámbéryérl oly kicsinylleg beszél, ilyen nagy magyar nyelvész

létére nem tudja, hogy a magy. öcs jelentése nemcsak jüngerer

Brúder, hanem, mint a csángó s más nyelvjárásban, alterer Brúder

l
) Phil. Közi. 240.
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is, tehát a tulajdonképi jelentése általában fivér, Brúder, st — a

mennyiben a magyar leány vagy asszony a nála fiatalabb nvérét

vagy asszonytársát öcsém -nek vagy öcsém-asszony-nak hívja —
alapjelentése : testvér. A csángó pl. azt mondja : öczém négy évvel

elbb teremlett (= született), mint én ; vagy : mi öczészek vagyunk

(= testvérek). — Másrészt a törökben sem csupán álterer Brúdert

jelent ez a szó, hanem éppen úgy, mint a magy. öcs-nek, ennek is

alapjelentése fivér vagy testvér. Mert a ag. atfí-nak megfelel

&agaj aga = Brúder (teh. ajam = öcsém és bátyám) ; míg a koj-

bal oiyi = das jüngste Kind (Sohn oder Knabe) ; ez pedig ama két

alakkal azonos, minthogy a éag. c-nek, vagy a sag. ,5-nek a kojbal-

ban ty felel meg; pl. cag. ié— kojb. ity (inni), cag. kac — kojb.

katy (futni), cag. kóc — kojb. köty (nomád életet élni); sag. ijii —
kojb. igya (anya), sag. paja (nvér) — kojb. bdgya (néne), stb. —
E tények bizonyítják, hogy a magy. öcs = éag. ai eci ; mert egy-

részt a csángó öcz-vel (= álterer Br.) azonos a köz magy. öcs

(= jüngerer Br.), valamint a éag. aci, eci (álterer Br.) ; másrészt

a kojb. otyi-val (das jüngste Kind) azonos a cag. aci, valamint a

magy. öcs. — Ugyanezt mondja az a mathematicai axióma, hogy

ha két mennyiség külön egy harmadikkal egyenl, akkor azok

egymást közt is egyenlk. Az ilyen principumok szilárdságát pedig

nem féltem az ugor-magy. theoriától ; — de ha megdönti, akkor

veszve vagyunk.

(Vége köv.)

Ti'ry József.

Niketas Eugenianostól.

Ers az íjas, a kit nézni sem merünk,

Mint kis legyecske múltkor serlegembe hullt.

Ittam s lenyeltem : és azóta szüntelen

Csiklatja rezg szárnya bévül szívemet.

Ép mostan is — de fáj ! de kínos állapot !
—

Csipked, harapgat : már egész beteg vagyok.

P. T. E.
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CZIGÁNYBOL ÁTVETT ERDÉLYI SZÁSZ SZAVAK,

A czigány nép nem csak az irodalom- és míveltségtörténetíróra

nézve, hanem a nyelvészre nézve is nagy érdekkel bír. Hogy a czigány

nyelv némi befolyással van más népek nyelvére is, azt bizonyítja az er-

délyi-szász (e. sz.). A következben egy néhány czigány szavat felsoro-

lok, melyek az erdélyi szász nyelvben is elfordulnak.

Angár (szén) = e. sz. ánger-món *) ezén-óget, szén-áruló.

ápsá (köny), ápsáráv (sírni) = nedy ápsz wei en cziguny, ne sírj mint

egy czigány.

bálábásh (szalonna) = bálebás (gúnynév) ; bulebásh (gúnynév) ; ez.

bul (alfél, segg), ez. básk (zsír).

budsec, (sarkantyú) = e. sz. budsech dá, kelj fel te.

cáklo (üveg, jég) = e. sz. csakel, korcsolya.

cdtrá (tyúk) = e. sz. dá óid csater, te vén tyúk.

cekát (homlok) = e. sz. rnóch csekát, hányj' bukfenczet.

goyá (bél, belek) = e. sz. koréit deny góye ? korog a hasad ?

grái (ló) = e. sz. dá öld grá, te vén ló.

liercás (kovács) = e. sz. cziguny hercsás = czigány kovács.

ruckerdyi (béka) = e. sz. sprany chucskerdyi! ugorj, béka.

tfUgur (gomba) = e. sz. dá klibeszer c
f
u(;ur, te kis gomba.

ydái (úr, gazda) = e. sz. kréü cziguny : chulail kiálts czigány : gazd-

uram ! (t. i. ha a czigányt verik, : chulai-t kiált).

jiuklo (kutya) = e. sz. dá nederdráchtig dsukel, te szemtelen kutya !

jiuv (tet) = e. sz. dá dsiu ! te tet

!

kanályi (szamár) = e. sz. kanáli ! szamár í

kápia (pokrócz) = e. sz. dá czadrech káp'je ! te rongyos pokrócz !

ketco (bolha) = e. sz. gáken dech de ketcsken ? csípnek a bolhák ?

kér (ház) = e. sz. gúnydal, melyet a gyermekek czigány házak élt

énekelnek ;

Kére, kére, kér, kér, kér

Asz der cziguny án dem kér 1

As ám xcóld uch fét sech móiszken,

Frást se hóid ze foiszten, foüzten

!

(Kére, kére, kér, kér, kér,
|
A czigány bennt a házban ?

|
Nem az

erdben van, és fog magának egeret,
|
Melyet majd megesz pünkösdre,

pünkösdre.)

*) Az e. sz. orthographia megfelel a magyarnak ; a czigány c = magy.

cs, 8 = sz, 8h = s, j = ds ; q = eh.
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lábutáris (zenész) = e. sz. lábutár, zenész.

lyimálo (taknyos) = e. sz. limáliger, taknyos.

más (hús), kás (fa, bot) = e. sz. más te kás
$
más te kás stb. mondják

a gyermekek, vesszvel egymást verve.

mom (viasz), momelyi (viasz-gyertya) = e. sz. dá momeli ! te lágy

(viasz-gyertya).

pápáié (ismét), papin (liba) = v. ö. az erdélyi szász gyermekjá-

tékdalt :

Papin, papin pápáié

!

As der fusz sun án dem heh /

Nei ! he ás ani r/órten nóch

!

Papin, papin, pápáié!
Et kit der fusz ! he kit sun hé

!

Liba, liba, ismét (liba) !
|
A róka még a lyukba ?

|
Nem még a

kertben van.
|
Liba, liba, ismét (liba) !

|
Jön a róka, már itt vao.

petáláv (ersíteni) = e. sz. ech hun meny fárd petált, lovamat

megpatkoltam.

silábist (vasfogó, harapó-fogó) = e. sz. brechber wei en szilabiszt!

hasznos mint egy vasfogó !

shoslwy (nyúl) = e. sz. hi ! sosoi ! hess nyúl

!

Dr. Wlislocki Henrik.

ERDÉLYI CZIGÁNY KÖZMONDÁSOK.

Az erdélyi vándor-czigányok jelen zilált társadalmi viszonyai kö-

zött is sok élezet, szellemi ert mutatnak, különösen példabeszédeikben

és közmondásaikban ; és csekély mveltségök daczára közmondásaikban

sok elmésséget és humort találhatni. A czigány nép nem csak gazdag

kincset bír népdalaiban, hanem közmondásai is nagy számmal keringe-

nek a nép ajkán. Czigány közmondásokat gyjteni sokkalta nehezebb,

mint a népdalok feljegyzése, mert az illet gyjt teljesen kell, hogy

bírja a czigány nyelvet, s csak is beszéd közben jegyezheti fel magának
a közmondásokat. A czigány maga arról mit sem tud, hogy mi a köz-

mondás ; ha kérdik tle, hogy honnét hallotta ezt pl. : «Vén asszony

szerelme, hideglelés ;» — azt válaszolja : Szokás azt mondani ; de hogy

6 maga közmondásokat egymásután s egymagára felsoroljon, — az rá

nézve lehetetlen.

A következben néhány erdélyi czigány közmondást magyar for-

dítással együtt felsorolok

:
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Shüályi : kámáviben pqurákri. 1

)
(Hideglelés : vén asszony szerelme.)

Gádsio bicibákro, hegedvé bishelori. (Néma ember, heged húr

nélkül.)

Koro cibáló, kuró bicerengro. (Vak biró, ló láb nélkül.)

Cerno mánusheske ker kerel meriben. (Szegény embernek házat csak

a halál ad.)

b Kás kámel cibályi, ádáles cályol cibalo. (A kit szeret a biróné,

annak enni ad a biró.)

Ráshóni buter báshol, sár rásháy. (A papné többet prédikál, mint

a pap.)

Cáhen te piben : duy piráná. (Étel és ital házaspár.)

Mátó cibáló, jiuklo bidándengro. (Részeges biró, fogatlan kutya.)

Gádsi, ke gadses nikáná tárdyás, tdlyálé mishelyi. (Asszony, ki

férjét soha meg nem csalta : énekl hal.)

io Rom te romni bi ráklyi: kerbuci bi sviri. (Házaspár gyermek

nélkül : kovácsmhely kalapács nélkül.)

Shukár romnákri duma, bengeskro harangos. (Szép asszony szája,

ördög harangja.)

Pquráke terner
t
ár : gárco shéro kánályi. (Vén feleség fiatal férj ;

kopasz fnek fés.)

Pernánges te pál cirár ándro pc,uv jiás. (Mezítláb is, csizmába is

eljutsz a sírba.)

Féder pendet* pál góno, sár ákhor pál ruk národeskro. (Jobb egy

mogyoró a zsebben, mint a dió a szomszí d fáján.)

15 Pál gendálos cák dikhás legfeder národes. (Csak a tükörben látja

mindenki legjobb emberét.)

Angár merel te pál e páni, te pál cikáne páni. (Az üszök a tiszta

vízben is, s a pocsolyában is kialszik.)

Pro murdál grái sen tqovel, ko pr
t
urá cumidel. (Döglött lovat

nyergel, ki vén asszonyt csókol.)

Kás ráshoni kámel siklyárdo ávlá ándrál les. (Kit a papné szeret,

kántor lesz belle.)

Prurdipen benge.skro báshávipen. (A szél az ördög prüszkölése.)

2o Árákel leskrá gádxá, sár kákukos gárá. (rzi a feleségét, mint a

kakuk a tojását.)

Gráyes cwel, káy ná pernánges jiál. (Lovat vészen, hogy ne jár-

jon mezitláb.)

*) A mi az orthographiát illeti, úgy c = inagy. c«, sh = 8, * = sz,

ií = ny, e = cli Lsd. ily czím, Dr. Heinrich Gusztáv tanár úrnak ajánlott

mvem: *Die Sprache der iranssilvanischen Zigeuner. Leipzig (1.S81) 3.1.
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Hegedvé bishelóri : kérituno bi rom ni. (Heged húr nélkül : háztar-

tás asszony nélkül.)

Dilyineskro cib : váysá bi jiv. (A bolond nyelve : malom gabona

nélkül.)

Kámel yabjin, uvá nd bervehjá. (Szereti a mézet, de nem a méhet.)

25 Kás o devel kamel, adales ptfvles keret. (A kit az isten megáld,

azt özvegy emberré teszi.)

Mishto ráklyi, uvá miser rom ni. (Jó mint leány, de rósz mint

asszony.)

Ko kámel biyá, grái bengeskro ádá. (A ki meg akar nsülni, azt az

ördög lovagolja.)

Jiukles, káná báshol> marás: romná káná becinel, cumidás. (A ku-

tyát, ha ugat, megverjük; az asszonyt, ha lármáz, megcsókoljuk.)

Piráno mátes ; ko bijáv kamel, diniles. (A ki szerelmes, részeg ; a ki

megnsül, bolond.)

30 Féder sámárís láng, sár murdálo grái. (Jobb a sánta szamár, a

döglött lónál.)

Gád8Ío pétálos gádaáke. (A férj az asszony patkója.)

Dr. Wlislocki Henrik.

Alcimustól.

Baehrens Poet. Lat. Minores TV. 116. sz.

Oh beh* szép szemek, oh be fény-varázsok !

Mennyit moud az a játszi pillogások !

Bennök l Venus és a kis Szerelmek

Nézésünkre mer gyöngyört felelnek.

P. T. E.

Octavianustól.

Baehrens P. L. M. IV. 213. sz.

Fesd, kérlek, fest, oly tiszta fehérnek a lánykát,

A mint festi Ámor, s festi sóhajtva hevem.

El ne tagadj semmit : mindent leplezz be selyemmel,

S hadd lássék gyöngén rajta keresztül a test.

Téged is zzön Ámor, s kinozva gyötörjön a véred,

S hogyha remekleni tudsz, fesd le fohászimat is.

P. T. E.
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AGAMEMNON.
Aischylos tragoediája ; fordította Kollmann Gyula.

KILENCZEDIK JELENET.

Kar. Agamemnon. Klytaimnestra. Kassandra.

Agam. Minden felett Argos fogadja ajkaim

Üdvözletét és honni istenségeink,

Kik én velem valának visszautamon,

S velem, mikor boszúm lesujtá Iliont:

Oh mert a jog- s igazra hajló istenek

Mind a halál vedrébe nyujták sorsukat,

Mely nemzetirtó vészbe döntse Iliont

;

Másik vedernél a remény hiába várt

Egy sorsvet kezet ; s hogy oda már hónuk,

Még most is jelzi messze szálló füstgomoly.

Ott ég az áldozat s kialvó hamviból

Kincseknek áradoz ki dús lehellete.

Az égnek mindezért hálával tartozunk

Adózni szüntelen, hogy az ádáz rablást

így megbszültük és a nért várukat

A porba süllyesztek Argosnak rémei,

A ló szülötti, pajzsos, harczi férfiraj,

A mely rohamra szállt Fiastyúk nyugtakor,

S vérszomjas arszlánkép szökvén át a falat,

A zsarnokok vérével untig jóllakott.

E beköszönt szóm az istent illeté

!

De mit te érzesz sem feledtem : szózatod

Lelkemnek h viszhangja ; véled mondhatom,

Hajh mi kevés embernek adva az erény,

Szeretni bosszú nélkül boldog társait

:

Oh az irigység mérge, rágva a szivet,

E bajba' sínylnek kettzi kínjait,

Onszülte szenvedése súlyként nyomja t,

S óhajtva nézi másnak boldog életét

!

Tapasztalásból szólok : jól megismerem

A környezim tükör- s árnyékképeit,

Kik jó szív érzetét irántam színlelek.

Csak ö, Odysseus, bár nem Önként ment velem,

Alit mellettem h munkatür társamul

:

S róla nem tudom, meghalt-e, él-e még!
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De hadd tanácsba gyljön a nép : államunk,

Hitünk ügyét kutatni fgondunk leszen,

Hogy, a mi jó, mindenkor az maradjon is,

De hogyha tán akármit orvosolni kell,

Kivágni vagy égetni fogjuk a sebet,

S a baj veszélyit bátran elhárítani,

Most távozom lakomba, tzszentélyiben

Buzgón emelni jobbom istenim felé,

Kik messze vittek s újra visszahoztanak
;

Bár lenne állandó gyzelmem, mely kiéért

!

Klyt. Polgárok, Argosból körém gylt honatyák

!

Elttetek nem szégyen úgy beszéllenem,

Mint férjemhez való szerelmem ösztönöz

:

Elmúlik ám idvel a tartózkodás.

Nem is mesét, de enmagam boldogtalan

Éltét beszéllem el, míg ö távol vala.

Elször is férjétl elszakadva, honn

Magában ülni, nnek oh mi szörny kín

!

Aztán mi sok hír gyötri egyre kebelét:

Jön s gyászt kiált egyik s nyomába más terem,

Még gyászosabb szóval betöltve házamat

;

S ha annyi seb valóban érte férjemet,

A mennyi hír özönnel folyton folyt elém :

Több rajt' a seb, úgy szólva, mint hálón a szem.

S ha annyi volt halála, mint halott-hire,

Ügy háromtest Geryonnak mása ,
Már itt a földön — hogy ne mondjam ott alant —
Többször magára öltve hármas sírmezet,

Egy-egy alakban egyszer halva a halált.

Ily rémhírekre nttön ntt csak bánatom,

S nem egyszer ez veté a fojtó burkot is

Nyakamba, más, hogy éljek, oldá a kötólt

!

Azért hites frigyünknek édes záloga,

Fiad sem áll mellettem itt, mint illenék,

És ezt ne is csodáld : Orestest Strophios

Ápolja, phokÍ8földi jósziv feled,

Ki nékem itt mindünnen jósolt szenvedést,

S életveszélyt te néked Ilion körül

;

S ha tán a fékevesztett lázongó tömeg

Feldúlja a tanácsot ? 1 Mert az emberek

Szivébe oltva már : tiporni a bukót

!

Bíz ily okoskodással nem jár trvetés !
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Nekem pedig oh nincsen már panaszszavam,

8 ím könnyeim dúsan folyó forrása is

Már kiapadt végképen, nincs egy csepp könyem

!

Szemem beteg : álomra csak késn hajol,

Siratva, hogy, mely itt te néked fénylenek,

Még gondozatlanul hever szövétneked

;

És álmaimból még a dongó szúnyog is

Biasztgat szárnya gyenge csapkodásival,

Ott látva te körülted egy perez almiban

Egy végtelen idnek szenvedéseit

!

Most mindezen túl s lelkem bú nélkül levén,

.
— S mi kéj, ha elmúlt, mit ki nem kerülhetünk !

—
E férfiban látom az erények r-ebét, —
Ment hajókötéit, — magas háznak szilárd

Koszlopát, — atyának egyszülött fiát,

A szomjuzó utas elé csörg eret,

Partot, hajósnak nem remélive feltnt,

Dert, miben vihar után gyönyörködünk !

Ilyen szavakkal, íme, tisztelem meg t

:

De légyen irigységtl óva életünk !

Elég volt már nekünk, mit eddig trt e ház

.

— Most szállj le, drága fm, kocsidról, — oh de így,

Fejedelmem, így ne tedd a földre lábadat,

Mely letiporta Iliont ! — No's még miért

Késtek, cselédim, kikre bízva volt e tiszt

:

Dús sznyegekkel födni útja földnyomát?

Bibortakarfc ösvényt legott készítsetek

!

Reménye ellen így vezesse t a jog

Házába ! s éber gond istennel végzi majd,

A többit jog szerint, a sors bármit kivan !

Agam. Oh Léda sarja, ki megrzéd házamat!

Sokáig távol voltam s így ill vala

Hosszúra nyúlt beszéded : ám dicséretet,

Méltót, — e legszebb díjt — csak más adhat nekünk

!

Különben asszonykép se kendzz engemet,

Semmint urát szólítja más föld nemzete,

Engem ne úgy a porba' csúszva üdvözölj

!

És sznyegekkel födve, gylöltté ne tedd

Az utamat : mert így csak istent tisztelünk,

Hímes ragyogványon magam nem járhatok :

Borzad halandó lényem azt merészleni

;

Emberhez, ne istenhez illen fogadj !
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Nem kell a sznyeg s hímzet szemkáprázata,

Hír és dicsség messze szól a nélkül is.

De nem kevélynek lenni, ez legfbb javunk,

Mit isten adhat ! Boldog annak élete,

Kinek derült békében múlnak napjai

!

Reményem ez, ha mindig ily siker követ.

Klyt. De mindezért ellent ne mondj most énnekem.

Agam. Jó szándokomtól, tudd meg, el nem állhatok

!

Klyt. Tettél-e fogadalmat féltedben talán ?

Agam. Mint senki, oly tudattal, tettem én hitet.

Klyt. Hát Priamos, ha gyz, ugyan mit tesz vala ?

Agam. Valószintí, hogy hímes bíboron halad.

Klyt. Most már ne féljed a világnak gáncsait

!

Agam. Hatalmas bíró ám a zúgó nép szava.

Klyt. Veszett dicsség, melynek nincsen irigye,

Agam. Elhidd, nem nerény csatát sovárgani.

Klyt. Akarva meggyzetni boldogot diszít.

Agam. Hát büszke lennél, hogyha így nyersz is csatát ?

Klyt. Engedj s oh, gyzelmedrl mondj le kedvemért

!

Agam. Ügy hát te kedvedért egyiktek oldja meg
Hamar sarum, mely eddig óvta léptimet.

S ezen biborra hágva, el ne érjen itt

Egy távol istenség irigy tekintete !

Mert bn a ház vesztére törni, sok vagyont

Taposni igy s tömérdek ára sztt müvet.

De már elég errl ! Aztán ez idegen

Nt is fogadd jó szívvel, enyhén bánj vele,

Szelíd uralkodóra kegygyei néz az ég

;

Mert rabigát nem vállal önként senki sem

;

S a kincsek sokából kiszemelt virág,

Hadunk ajándokául, ím, velem jve. —
De kénytelen vagyok szavadra hajtani,

Termembe indulván e bibordús utón.

Klyt. Még ott a tenger — s ezt ki oltja valaha ? —
Sok drága bibornedvet, egyre újulót

Fakaszt, mezedre pír varázsát önteni.

Ezt, hála istennek, te házad, oh király,

Bírhatja : szükséget nem ismer hajiokod

;

S én is fogadtam volna több ily sznyeget

Tipratni, már ha így, követvén jósigét,

Dijúl e mvemért ten élted' óvhatám.

Mert ép gyökér a házra dús lombot borít,
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Árnyával elhárítva Sirius hevét

:

Te honni oltáridhoz újra megjvén,

A nyári napsugárt hírled telet szaka.

S mikor fanyar szlbül bort szr Zeus keze,

Édesre válik akkor a ház hs lege,

Hová betér korlátlan, intéz ura.

Zeus, Zeus biráim ! tedd meg, miért imádkozám,

S mit tégy, oh gondolj arra most kegyelmesen.

(Mindkett el. i

TIZENEGYEDIK JELENET.

Kar. Klytaimnestra. Kassandra.

Klyt . Jöjj már te is ! Kassandra, tégedet hüak

!

Ha arra rendelt téged isten nagy kegye,

Hogy légy e ház szentelt vizének részese

S szolgák közében lépj a védoltár elé

:

Ügy szállj le hát kocsidról ! Csak ne légy kevély !
—

Hisz egykor, azt mondják, Alkméne sarja is,

Eladva, szolgaságnak ette kenyerét.

S mindenkinek, ha rá e sors nehézkedik,

Kedves bizony ily si gazdagságú ház.

Kik soh'se várt vagyont aratnak hirtelen,

Szolgák iránt kemények s méltalmatlanok,

Lesz mindened nálunk igényeid szerint.

Kar. Megmondta neked szavát világosan,

S a végzetes hálóba fogva már levén,

Engedj, ha úgy akarsz, talán nem is akarsz ? I

Klyt. Dejszen, hacsak nem fecskekép egy idegen

Nemzetnek ismeretlen hangjához szokott,

Engedni fog, ha majd fogékonyabb esze.

Kar. Kövesd ! te helyzetedhez legjobbat javall

;

Légy engedelmes, hagyd el büszke székedet I

Klyt. Most nincs id tovább is vesztegelnem itt,

Házon kivül : ott bent az udvar közepett

Már áldozatra készen állnak a juhok

A foltár eltt, mert ily örömnapot

Soh' sem remélheténk ! Te meg bármik tev
Leszel, ne tétovázz ! S ha nem érted szavam

;

Nyelved helyett kezed legyen tolmácsolod !

Kar. Ügy látszik, érthetbb tolmács kell neki

:

Imént foglyul esett vadként viselkedik.

Klyt. rült igen, s gonosz lelkétül elkapott,
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Ki újon elveszett honábul zve jön,

És íme féket trni addig nem tanul,

Míg habjavetten vész a vér szilaj heve !

De szégyenemre nem fecsérlem már a szót. { FA.)

TIZENKETTEDIK JELENET.

Kar. Kassandra.

Kar. Megszánlak én s azért nem is neheztelek

;

De menj, szegény, hagyd oda már e szekeret

!

Engedj a kényszernek s kisértsd meg jármodat.

Els6 dal.

Kas$. (felpillant s meglátja Apollón szobrát.)

Oh, oh, oh, oh, jaj, oh jaj, jaj !

Apollón, Apollón

!

Kar. Mi lelt, hogjf így jajgatva hívod Loxiast ?

Nem 6 az istenség, ki siralmat követ

!

Els6 ellendal.

Kass. Oh, oh, oh, oh, jaj, oh jaj, jaj !

Apollón, Apollón

!

Kar. S 6 újra káromolja istenünk nevét,

Kihez nem ill gond segítni bánaton.

Második dal.

Köss. Apollón, Apollón,

Vezérem, veszélyem nekem !

Hát nem haboztál újra vészbe dönteni ? !

Kar. Jósolni látszik önnön szenvedéseit

;

Bablelke is megrzi isten ihletét.

Második ellendal.

Kass. Apollón, Apollón,

Vezérem, veszélyem nekem

!

Ah, hol vagyok ? ! Hová vezettél engemet ? !

Kar. Atreusfiak házához : nem tudván magad,

Megmondom én neked; szavamba bizhatol.

Harmadik dal.

Kass. Átkozatos küszöb ! Látom az undokot

!

Véreit öli a rokon keze :

A férjnek omlik vére föld fertózete

Philologiai Közlöny. VIH. 3. 4. 22
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Kar. A nyom szimatját érzi vizslaként e n,
És most kutatja, hogy kit ejt meg a gyilok.

Harmadik ellendal.

Kass. (a palotára mutatva).

Ott a tanúim — nézd — vall a szavamra mind —
Magzatok íme kesergnek ott

Vérben húsok perzselve atyjok étkéül -

Kar. Igaz bizony, hallottuk s tudjuk jós hired,

De senki köztünk nem keres jövendölt.

Negyedik dal.

Kass. Oh istenem, ah mibe jár esze ?

Eme falak fölé mi új

Nagy bút, mi nagy vészt forral a csalárd szive,

Barátnak mi gyászost, mi gyógyíthatatlant ?

S oda ers karunk !

Kar. Nem érthetem meg ezt a jósolásodat

;

Amazt tudom, mindenki ajkain forog.

Negyedik ellendal.

Kass. Hah vakmer, mi ? te ilyet mivelsz ?

Ten urad és te hitvesed

Fürdben im üdül — s te végszót hogy lelek

:

— De meglesz legottan mohón foly kezében

Szapora alkotás

!

Kár. Sehogy sem értem : most a rejtvények közöl

Homályborított ihletekbe tévedek.

ötödik dal.

Kass. Ah, iszonyatos, ahol, mi az a rémtünet ?

Hálója tán Halálnak ?

Bizony gyalom s mellette gyilkostársaul

A hitves ! — már örül e fajzaton

Soha be nem tel bosszú-z sereg

!

Kar. Miféle bosszurémek örvend szavát

Idézed e ház ellen ? fáj ezt hallanom,

S szivemet átnyilallja halaványuló

Yércsepp, mint szivén talált harczfinak

Szeme homályosul élte hunytán J

Hamar jöhet vész reánk.
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ötödik ellendal.

Kass. Ahol a ! nézd, oh nézd ! El az üsztül el

Tereljed a bikát

!

Lepelbe im burkolja álnok fegyvere

Zuhan — hanyatt a viz ölébe dl
Ez az orozva veszt medernek végzete

!

Kar. Jóslathoz értnek magam nem mondhatom

;

De sejtett balszerencse képét látom én !

Hoz-e a jós igéje csak egy üdvigét

Nekünk itt alant ? Bajok tengerén

Eemeg az elme jós énekeknek

Kutatni mély titkait 1

Hatodik dal.

Kass. Oh én szegény, a kit mostoha szerencse z !

Vele sirom magam ; hisz' eyy a mi bánatunk !

Engem, szegényt, minek vezettél hát ide ?

Hogy véled a halált megosszam ? vagy miért ?

Kar. Hova ragadt ez rületes ihleted ?

< Hogy úgy sír a búd,

Keser dala, mint mikor hamvas

Fülemilénk örökké panaszdalt zeneg
;

S «Itys, Itys»-t sóhajtozva örömtelen

Onéltén keserg.

Hatodik ellendal.

Kass. Ah a szegény dallos fülmile halálsora i

De neki szárnyasok mezit adá az ég

S új, édes éltet s nem halál fájdalmait

;

Kétél lándsának döfése vár reám.

Kar. Ez a te rjit pokoli ihleted

Hogy áradt reád ?

Az iszonyat s a fájdalom hangja

Rezeg együtt szived megfeszült húrjain,

S kebeled ihlet ösztöne hol fakadt,

E baj hirdet ?

Hetedik dal.

Kass. Oh násza Parisnak, a te napod oh mi vészt

Hozott barátira ! — Oh honi vizitál

Skamandrosból, mikor

Partidon én szegény

22*
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Nagyra nevelkedem

;

De látom, nem sokára Kokytos körül

S Acheron vidékin zengek jóslatot.

Kar. íme de nagyon is érthetem e jósszavad,

Felfogja ezt a gyermek is

;

Ámbár keblemet sebzi öl marás,

Ha éltednek így

Zokogod a nyomorát

Hallgatom s ámulok

!

Hetedik ellendal.

Ka$s. Oh vér, oh drága vér, mi folya oda veszett

Honért ! S mit, oh atyám, városod üdveért

Gazdagon áldozál

:

Mezeid nyájai

Még se hozának írt,

Hogy városunkat így ne döntse meg a vész, -

És énnekem — majd itt oltják vérem hevét

!

Kar. íme a milyen elbb, olyan e jósszavad

;

Mi szellem z, a mely gonosz

Súlyával szivedre támadva készt

— Kesert zengeni

S eme siri borulatot ?

Nem szün a kételyem

!

Kass. Fátyol tehát nem fogja többé jóslatom

Leplezni, mint arát menyegz ünnepén :

Világosan, miként a reggel hajnalán

Zúgó vihar jövend s nyomába láthatón,

Mint tenger árja mind* magasbra tornyosul

A gyász ; egy intésem se lesz többé talány.

Ti legyetek tanúi, hogy jól vizslatom

Követve nyomról nyomra sök bneit.

E házat el nem hagyja az összhangzatost,

Nem édeset zengknek hírhedett kara
;

S megtelve embervérrel, többre is merész

:

Megfészkel a házban elzhetlenül

:

A bosszútestvéreknek dzsöl raja

!

S a házhoz így tapadva rémdalt zengenek,

Dalt bn fejérl, mind megátkozván fivér

Agyát, mely fertezre kínos gyászt hozott.

Válj' tévedék-e vagy találok mint ijász ?

S ha csalfa jós-e kóbor hírhordó vagyok ?
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Tégy hát tanúságot megesküdvén, hogy e

Ház régi vétkeit nem hírbl ismerem!

Kar. Hozhatna is, — bár tiszta lélekbl ered,

Az eskü gyógyulást ? S te rajtad bámulok,

Hogy túl a tengeren nevelve, idegen

Nép dolgait ide valóként ismered

Kasa. E tisztet jós Apollón bízta én reám.

Kar. A szerelem gyzött-e tán az istenen ?

Kass. Szemérem tiltá eddig ezt megvallanom.

Kar. Büszkébb az ember, míg szerencsés élete.

Kass. Kegyet lehelt s szerelmet, küzdve szívemért.

Kar. És váljon élvezé viszont szerelmedet ?

Kam. ígéretekkel ámítottam Loxiast.

Kar. Már égi jósszellemtül áthatottan-e ?

Kass. Minden csapást már akkor honn megjósolék.

Kar. S aztán ? nem is érezted istenünk dühét ?

Kass. Hogy azt tevém, nem hittek többet én nekem.

Kar. Mégis valót, úgy látszik, jósolsz most nekünk.

Kass. Aha ! aha ! oh, oh balsors !

Örvénybe újra visszazi lelkemet

Szörny igazmondás, a bn forrásival

Rémítve ! — Nem látjátok a fiúkat ott

A ház körül — álom szakasztott képei —
Mintegy rokonkéz-ölte kisded gyermekek —
Eezök saját húsok falatjival tele —
Belet, johot hordozva — iszonyú teher !

—
Ön atyjok étkéül, im így feltnnek k,
S értök, azt mondom, boszúra gondol egy

Puhult oroszlán, gyáva egy házriz
Ágyas, mondom, boszúra megtér uram

Ellen — hisz az, mert rabja lettem már neki —
S ki nagy hadat vezérle, s Tróját pusztitá,

E szörnynek ebnyelvét bezeg nem értheté,

Mit hízelegve, áradozva sztt neki,

Mint lappangó ármány, a « fogadj istene* !

S ím a merészség : no a férfi gyilkosa

!

Méltán minek híjam, mi undok szörny nevén

Szólítsam t ? Kígyónak vagy Skyllának-e,

Ki szirteken tanyáz hajósok vesztire ?

Hades ádáz anyjának, ki halált lehel

Szeretteinkre, meg nem engesztelhett ?

S ujjongott a merész, miként megnyert csatán,
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Örülni látszott boldog érkezésin is

!

— Mindezt ha nem hiszed se bánom én, miért ?

Elj, minek hát jni kell. Majd miut tanúm

Reám ismersz, megszánva igaz jósodat.

Kar. Azt a Thyestesféle gyermekhúsevést

Értettem és borzadtam és megszáll a félsz,

Hallgatva, mily hiven tudod ezt festeni,

A többit is hallottam : ám tévútra vitt.

Kas*. Tanúja léssz, mondom, Agamemnon véginek !

Kar. Hallgass, szerencsétlen, csitítsd rósz nyelvedet

!

KagH. A gyógyitó isten se enyhít már e szón.

Kar. Már nem, ha meglesz ; ám ne történjék soha.

Kasa. Te esdekelsz : de ölni vágy azok szive.

'Kar. S ki az, ki végrehajtja e bosszúmüvet ?

KasH. Bezeg megint csak rosszul érted jóslatom !

Kar. Mert meg se foghatám, hogy ez kinek müve.

Kam, Bizony pedig jól értem hellén nyelvetek' í

Kar. Pythó is, ám nehéz értelm jósszava.

Kans. Ah, ah, miféle láng ez, mely fölém ömöl

!

Irgalmat, oh, Apollón ! jaj nekem, nekem !

E n, ez arszlánkép s farkas czinkosa,

Míg néki nemes hímé távol jár vala

:

engem is megöl ! hisz — nyiltan vallja —
Halálitalt kever, hogy ennenrészem' is

Mérgébe öntse : s 6 rá a gyilkot feni,

Ittlétemet hogy bnhdjék vérivel

!

Minek tehát magam gúnyául hordom e

Jogart s a jósfüzért halántékom körül ?

Széttéplek immár, hogy ne lássad végemet

:

Halálba véletek ! — Követlek én legott

!

Mást gazdagítson a ti átkos fényetek !

— És íme , Apollón foszt meg engemet

Jósdíszeimtói, , a ki könyörtelen'

Nézett reám, midn e díszben mindenik,

Barát is, ellen is velem gúnyt z vala ;

S én, Phoibos avatottja, én koldus csaló —

,

Éhenhaló bolondnak trtem csúfnevét

!

S a jós, midón jósnje már megsemmisült,

Most ily halálvégzetbe döntött engemet

!

Bám soltár helyett a vesztpad tekint,

Hogy párologjon vérem áldozat gyanánt!

De nem halunk meg égtül megtorlatlanul

:
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Mert eljövend nekünk megint más bosszulónk :

Anyját Öl, atyját boszúló* sarjadék
;

Mint e hon számüzöttje, mint földönfutó

Megtér, hogy e ház átka sznjék általa

;

Mert esküt esküvének istenink, nagyot,

Hogy atyja gyászbukása visszahozza t

!

Mit hát kesergem én, oh szánandó, magam,
Látván elbb már, Ilionnak városát

Kitrni szenvedé8Ít ? Oda lett honunk,

Az ég akarván t juttatni ennyire !

Én is megyek szenvedni és bátran halok.

Hades kapuit ím, oh hadd szólítsam én

Esdem, legyen halálos a gyilkos csapás,

Hogy rángató kín nélkül, enyhén, csendesen,

Folyjon le éltem vére s hunyjam bé szemem.

Kar. Oh végtelen szegény s megint mi végtelen

Bölcs n ! Sokat mondái ! — S ha igazán tudod

Halálodat : ily bátran mért hát lépsz oda

Égösztökélt üszként az oltár elé ?

Kass. Mert nincs menekvés, nincs többé, barátaim.

Kar. De élj szabadságod utolsó perczivel

!

Kass. Futás mit érne 9 Itt a végs pillanat.

Kar. Meglásd, bátor szivednek áldozatja léssz.

Kam. Legédesebb jutalmunk a dics halál

Kar. A boldog ajkiról ily szó nem hallható.

Kass. Oh atyám ! Oh királyi gyermekid

!

Kar. Mi lelt ? mi félelem riaszt meg tégedet ?

Kass. Oh jaj !

Kar. Miért e jajgatás ? egész lényed remeg !

Kass. Hah ! gyilkolást, vért, vért lehelnek e falak

!

Kar. Hogyhogy ? hisz' ez a tzi áldozat szaga

!

Kass. Mikóot a sírból : olyan pára száll felém.

Kar. A mit te mondasz, nem királyi ház disze

!

Kass. De indulok : ott bent kisírom majd magam
S Agamemnon végzetét 1 — Elég volt életem !

Ah barátaim !

Mint a madár remegve a bokor körül

Képes : úgy félek ; — meghalok ! — Oh legyetek

Tanúim, míg értem eléri a halál

E nt, s elhull a férfi a boldogtalan

Férjért ! — Belépek halni kész vendég gyanánt.

Kar. Szánlak, szegény, istentl küldött sorsodért

!
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Kass. Még egy búcsúszót, még egy fájdalmas fohászt

Hadd áldozok magamnak, esdve Heliost

Végs sugárinál, hogy vesszen úgy oda

A bosszuló kezétl gyilkos ellenem,

Mint engem megölt, a védtelen rabot

!

Ah mily hiú ez élet ! Boldog perczeid

Árnyként múlékonyak s ha sorsod mostohúl,

Eltnsz akár szivacs nedvétl az irás.

Balvégzetemnél jobban fáj e gondolat ! (El).

107. A perzsa háborúk gyzire.

Azsját s Európát hogy a tenger kétfelé vágta,

S emberi városokat rombol a vészes Arés,

Széles e föld hátán nem akadt, ki a nap folyamában

Gyzne dicsbb szerrel szárazon és a vizén i

Szárazföldön ezek sok perzsát tönkre tevének,

S nyomban rá a vizén, kézrekerítik a száz

Telt phoiníki hajót. És Ázsia nyögve sóhajtott

:

Két keze megbénult egy napi harcz folyamán

!

108. Az eurymedoni gyzkre.

Eurymedón mellett veszitek koruk ifjú virágát,

Gyzve vitézi csatán perzsa nyilas hadakat.

Szárazon is vizén is, kelevéz zel s röpke hajóval

Elnyerték az erény dicskoszorúit ezek

!

109. Az eurymedoni halottakra.

Szörny Arés hegyes élü nyilát szívünkbe röpíté*,

S megfestette piros vérrel a nyílja hegyét

!

Dárdavetk voltunk, s csak e sírk hirdeti létünk 1

,

Lelketlen poraink lelke örökre letnt. F. E.
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Kisfaludy Károly és Munkái. Irta Bánóczi József I. köt. 1882, II. köt.

1883. Franklin-Társulat.

Egy több mint 50 ivre terjed két kötetes irodalmi mrl van szó;

a XlX-ik század egyik legjelentékenyebb költjének életrajzáról, feldol-

gozva oly b apparátussal, mely életrajzi müvekben nem gazdag irodal-

munkban nem mindtnnapi jelenség. A munka nemcsak Kisfaludy Károly

életének és mködésének fejldését és különböz irányait tárgyalja, de

felöleli az egész kort, melyben a költ élt és mködött. A széles történeti

háttér szól a kortársak törekvéseirl, a kor uralkodó eszméirl, a politi-

kai és társadalmi mozgalmakról, a közmveldési állapotokról az iro-

dalom és mvészet helyzete, a nemzetiségi és hazafias eszmék fejldése

;

színügy, tudományos intézeteink, az idszaki sajtó, a különféle költi

iskolák jellemzése terjedelmes irodalomtörténeti monographiává növelik

a munkát, melynek jelentséget kölcsönöz még azon körülmény is, hogy

els szépirodalmi intézetünk, a Kisfaludy Társaság pártfogása alatt

jelent meg, pedig nem is egyszer kiadványa gyanánt, hanem megbízá-

sából készítve aunak emlékezetére, a kinek nevét viseli. Mindenesetre

figyelmet érdeml körülmény. Am nem is chablonszer munka ; egy

költ biographiája, ki élt, szenvedett, küzdött és nélkülözött, «sudavitet

akit », de azért híí munkása volt az irodalomnak, azután meghalt és

feledésbe merült, munkásságának eredményét nevével együtt eltemette

az id. Kisfaludy Károly nem ily eltemetett « nagyság », a kit a « hálás

utókornak* kell felfedeznie, biographiája sem aféle « életrajzi vázlat*, a

mint harmadrangú irók összegyjtött müvei elé szoktunk tzni beveze-

tésül ;
— nem ; Kisfaludy Károly életrajza nagy prsetensioval írt m,

eredeti felfogással és új irányban, telve eszmékkel és gondolatokkal nem
közönséges tévedésekkel és szokatlan hibákkal — s a felsorolt fontos

körülmények daczára is oly hallgatag fogadtatásban részesül. Bánóczi

müve nem egy *kezd tehetség* kísérlete, hanem irodalomtörténetünk

egy számbavehet, hivatott munkásának nagy szabású terméke, és

mégis, és mégis oly csekély visszhangot kelt, hogy a ki véletlenül három
nap nem olvas hirlapot, tudomást sem vesz létérl. Sajátszer ! Egy öt,

hat ives politikai röpirat, vagy egy füzetnyi botrány-irodalmi termék

néhány nap alatt három, négy kiadást ér s névtelen szerzjének orszá-

gos hírnevet szerez ; egy ötven ives komoly irodalmi m megjelenésérl

alig vesz tudomást a közönség.

Nem tehetünk róla, de nem érthetünk egyet Gyulai felfogásával,

midn mai kritikánk mellett foglal állást s a mai színtelen, legnagyobb-

részt compilatiokból álló journalistikai ismertetéseket védelmébe veszi.
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Joggal Írhatta Pulszky (Harmónia 1883. 32. sz.) «hogy a kritika a régi

idkhöz képest inkább hanyatlott, semhogy fejldött volna*. Nem értette

s nem is érthette Pulszky e kifejezésben azt, hogy ma egy-egy kritikai

czikk tartalmasság tekintetében nem ér fel az Athenaeum korabeli bírá-

latokkal, hanem annyit joggal mondhatott, hogy kritikánk nincs arány-

ban az irodalmi termeléssel, és hogy tartalmasság tekintetében is általá-

ban sok a kivánni való. «A kiadó — úgymond — beküldi kiadványait a

lapoknak, melyek a szívességet azzal szokták nyugtázni, hogy tüstént

tárczát adnak róla ; minél elébb, nehogy más hirjap megelzze ket.

A munkatárs tehát gyorsan átlapozza a mvet, megdicséri felületesen,

pontosan lemásolja legérdekesebb részét és — tovább adja a köny-

vet mely nem marad ugyan olvasatlanul, de a beható bírálat

rendesen elmarad.* Pulszky híven ecsetelte e sorokban napjaink kritiká-

ját, példát hozhatnék fel egyik napi lapunk tárcza rovatából, melyben

aláírással közöltetett egy irodalmi kritika szó szerint átvéve az ismerte-

tett m kifejezéseit. Egy mondat nem volt a czikkiróó. Gyulai azt

mondja (Budapesti Szemle 1884. febr. füz.), hogy «ha összeveszszük

mind azon behatóbb bírálatokat, a melyek évenként a lapok tárczáiban

és a folyóiratokban szétszórva megjelennek, mennyiségre jóval fölülmúl-

ják az Athenaeum- korabelieket, st sokszor minségre is versenyeznek

velk. » Kár, hogy Gyulai nem tartott e pontnál szemlét az utóbbi évek

jelentsebb irodalmi termékei felett s mondta volna : hivatkozom a

Lévay, Szász Károly, Szász Béla, Gyulai összegyjtött költeményeirl

írt bírálatokra ; Madách összes müveirl, Komócsy Szerelem könyvé-rl,

Csengery : Összes müveirl, Greguss : Shakespeare pályájáról, Nisard

Tanulmányairól, Jókai egy-egy újabb regényérl megjelent behatóbb fejte*

getésekre.

Ily hivatkozás mindenesetre sokkal meggyzbb hatású lett volna,

mint az általánosságban odavetett állítás, mely egyszersmind azt is

bizonyította volna, hogy éppen a legkiválóbb müvek találnak méltány-

lókra, holott mi éppen ennek ellenkezjét vagyunk kénytelenek állítani.

S ha Gyulai a lapokban és folyóiratokban megjelen színi bírálatokat és

tankönyvismertetéseket levonja a bírálatok számából, azt hiszszük, a
mennyiségben mutatkozó jelenség alig lesz sokkal kedvezbb a min-
ségbelinél.

Tény, hogy irodalmi állapotainknak megfelel kritikánk nincs, a

mi van, az annyira egyoldalú, hogy minden tekintélyét elvesztette, mert

egyrészt szertelen áradozásokból, üres magasztalásokból áll, másrészt

ízetlen ledqrongolásokból. A részletez, behatóbb fejtegetések, az érdem-

nek kell méltatása, a hibáknak jóakaró kimutatása javítás czéljából ma
alig található fel kritikánkban. Egyrészt az erkölcsi önállóság hiánya,

másrészt az erket absorbeáló napi sajtó okozza a mindenesetre sajnála-
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tos felületességet. Ma majdnem oly elszállásra van szüksége a kritikus-

nak mint Kölcseynek vagy Bajzának volt, mert egy szigorú ámbár

igazságos kritika ezerféle érdek veszélyeztetésével jár. S ugyan ki kocz-

káztatná vágyainak, reményeinek — sokszor fontos érdekeinek — telje-

sülését a megbiráltnak haragjától ! ? Vagy nem tapasztaljuk-e, hogy a

biráló akárhányszor a névtelenség jól összevont leplébe burkolódzik ?

Berzsenyi csak megneheztelt bírálójára, Kölcseyre ; néhány évtizeddel

utóbb a megbirált már párbajra hivta ki kritikusát, ma sincs irigylend

tiszte a kritikusnak. Száz évvel ezeltt egyik lapunk felszólította az iro-

dalommal foglalkozókat müveik beküldésére, azzal kecsegtetvén ket,

hogy csak szelíd ismertetést közölnek rólok s a szigorú bírálattól

egyáltalában tartózkodni fognak, ma az író maga szólítja fel a kritikust,

hogy csak birálja meg müvét» «birálja szigorúan, sújtsa, ha ezt indo-

koltnak látja*. (Pulszky Harmónia 1884. 6. sz.). Hát odajutottunk

már, hogy a kritikusnak biztatásra van szüksége ! Jellemz.

A napi sajtó színtelen jelentései is kritikánk rovására graszszál-

nak. Sok hivatott ert vonnak el a tartalmas munkától s felületesség-

hez szoktatják, mert a gyors munka felületességre csábít, st kényszerít.

Az ily kritikák a mily gyorsan születnek, oly gyorsan enyésznek el.

Nem csoda, hogy oly c cekóly a mvel hatásuk, érzi ezt a napi sajtó

maga is, hisz hirdeti: «A napi sajtóban rövid könyvismertetések töltik

meg az irodalmi rovatot, pár ajánló szó, néha egy kis megrovás, nem
harcz és háború ez is divat, a napi sajtó divatja, mely kétszer

jelenik meg mindennap s hirt hoz mindenrl, sebesen referál, ítéletet

koczkáztat azonnal s nem ér rá birálni és okoskodni, nehogy elkéssék s

a közönség az unalmas ócskaságot félre lökje. » (Pesti Napló 1884. 42.

sz.). A felsoroltak alapján talán ismételhetjük, hogy bizony kritikánk

tartalmasság tekintetében nem sok haladást mutat, ellenkezleg határo-

zott hanyatlást.

De a teljes hallgatást oly müvei szemben mint Bánóczinak Kis-

faludy Károlyról írt könyve, határozottan hibáztatnunk kell. A kritiká-

nak nemcsak joga, de kötelessége is foglalkozni oly müvekkel, melyek

irodalmunknak nemcsak számbeli szaporodását, de tényleg gazdagodá-

sát eszközük, mert nem habozunk elismerni, hogy a szóban forgó

munka fogyatkozásai daczára is nyereség irodalmunkra.

Már az I. kötet megjelenésekor kiemeltük (Koszorú 1882. jun.

füz.) azon b anyagkészletet, melylyel Bánóczi tárgya feldolgozásához

hozzáfogott, hangsúlyoztuk, hogy a minutiosus aprólókosságok meg-

zavarják az eladás összefügg menetét, az életrajz a részletekben vész

el, a költ sehol sem tnik fel egyénisége teljességében, ez teljesen áll

az egész mrl. Akárhányszor az olvasónak magának kell a könyv

különböz helyeit összevetni, az adatokat csoportosítani, hogy tiszta
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képet nyerjen. Mint az üvegprizma többszörösen mutatja a tárgy képét,

de minden lapja a tárgy egy és ugyanazon részét tüntetvén fel, az egész-

rl teljes képet nem nyújt.

Megróttuk gyakran kevés valószínségre fektetett positiv követ-

keztetéseit, nevezetesen az els kötet II. pontjában a Kisfaludy Boldi-

zsár származására vonatkozó állításait, melyen csaknem valamennyi

olvasója megütközött, és Bánóczi a Il-ik kötet függelékében visszavonja

azt, a mit az I. kötetben annyi határozottsággal állított. Tartok tle,

hogy ha harmadik kötetet írt volna, ennek függelékében is kell vala

némi módosítást eszközölnie a II. kötet 3-ik fejezetén, a hol Kisfaludy

utolsó szerelmét rajzolja. A szerz történetírói pragmatismusa ellen

emelt kifogásunkat fentartjuk, s újból hangsúlyozhatjuk az adatok szi-

gorú megválogatásának szükségét. Bánóczi feltétlen hitelt ad szóbeli

hagyományoknak még akkor is, midn a valóságtól messze távol állnak.

A II. kötet 380-ik lapján ezt írja: a költ aggasztó betegeskedésekor

•novemberben feljön Kisfaludy Sándor és Farkas Gábor Pestre ; a

Hétválasztó-ba. szállnak Károly lakásával szembe. Látogatni jöttek tán a

beteget ? Nem. Hanem azért jöttek, hátha örökölhetnek. Hallván, hogy

sok az adósság, csakhamar itt hagyják a haldoklót és sietnek haza.»

Hát Kisfaludy Sándort ily jellemnek tartja Bánóczi ? Azt a Kisfaludy

Sándort, a ki jutalomdíját oly önzetlenül ajánlotta fel az Aurora meg-

indíthatására. Bizony Kisfaludy Sándor több kegyeletet érdemelt volna,

ne is kegyeletet mondjunk, hanem elfogulatlanságot és igazságszeretetet.

De ha így volna is, mint Bánóczi mondja, miként egyenlítheti ki a

következ sorokban foglalt ellenmondással ? : •A nemeslelk Károly

fölhasználja bátyja jelenlétét, hogy egy nyomasztó gondtól szabaduljon.

Jancsi szolgájának (hát Jancsinak szolgája is volt ?) ezer forintja van

nála letéve ; a szegény embert halála által nem károsíthatja ; s ráveszi

Sándort, hogy az összegrl maga adjon kötelezvényt. Furcsa ! elbb
elfordul a haldoklótól, siet haza, mert nincs örökség, legfeljebb adós-

ság, utóbb mégis nemeslelkleg magára vállalja öcscse adósságát. Eféle

ellenmondásos részt nem egyet találtunk a mben, például legyen

említve Horvát István jellemzése. Szereti Bánóczi a párhuzamokat,

antithesiseket tartalomban és formában, annyira, hogy csaknem egyéni

sajátságaivá lesznek, s ámbár néha találóak, sokszor különös tévedé-

sekig jutnak, így midn Jászay Pál és Horvát István közt alig talál

különbséget, vagy midn ily kifejezéseket használ : « beszélnek, de nem
szólnak egymással* ; vagy midn Kisfaludy drámai nyelvérl az mondja,

hogy tinkább változatos mint választékos és inkább jelez mint jellemz ».

Ily egyéni tulajdonságai feles számmal vannak Bánóczinak aprólékos-

ságokban, kicsinyes dolgokban, úgy mint eszmékben és felfogásban. Az
irodalmi renaissance-ot már kijelölte, most a románticismusra kerített
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sort, megjelölte az irodalmi romanticismust, meg a politikai romanticis-

must, kár volt nem folytatnia, szólhatott volna a mvészetek romanti-

cismusáról, a classious és romantikus társadalomról, kijelölhette volna

a classicus és romantikus nevelés határait stb. stb. ugy is nagyon bele-

szerelmesedett a romanticismusba : Széchenyi romantikus politicus,

Horvát István romantikus történetíró, Beregszászi romantikus nyelvész,

Ferenczy István romantikus szobrász, Jerney romantikus tudós s hogy a

kép teljes legyen Szontagh és Hetényi romantikus philosophusok de

azért mégis hiányzik valami a teljességbl : Télfy, a romantikus classi-

ous philologus.

1822-ben jelent meg Kisfaludy Károly Aurora-]*, az új költészeti

irány képviselje, ez idre teszi Bánóczi a magyar romanticismus kez-

detét, noha az Aurora els évfolyamaiban a romantikus irány nagyon

határozatlanul nyilatkozik, irnak belé Kazinczy, gróf Dessewfiy József

s a classicismus legpregnánsabb képviseli, maga Kisfaludy is ekkor

inkább csak beszélt társas körökben a romantikáról, mint követte az

irodalomban. Mint melvet sokkal késbb látjuk érvényesülni irodal-

munkban, hisz egy évvel az Aurora megindulása után tnik fel Ara-

nyas-Rákosi Székely Sándor classicus irányú kis eposzával, mely valódi

iskolát alapít irodalmunkban. Tle vesznek irányt Czuczor, Vörösmarty

st Horvát Endre is, a classicai nemzeti eposz legkiválóbb képviseli,

íme a magyar romanticismus kezdetére beállt fordulat.

A franczia forradalmat követ nemzeties irány nálunk is mutat-

kozik mint a szomszéd nagy nemzetek irodalmában, de nyilatkozása

nem oly közvetlen és általános, hogy legott új irányt jelölne. A classi-

kai izlés német költk több hatással voltak irodalmunkra, mint a

romantikusok. A Kazinczy által meghonosított német-görög ízlést, csak

lassanként ellensúlyozta a romantikus szellem terjedése, Kazinczy,

Berzsenyi, Kölcsey merev idealismusa sokkal mélyebb gyökeret vert,

hogysem az új irány könnyen diadalra juthatott volna. Kisfaludy K. és

Vörösmarty, noha költészetükben mindjárt kezdetben meg-megszólal a

romantikus hang, maguk is a classicus iskola sarjadékai, nem is egy-

szerre szakítanak a múlt hagyományos irányával, hanem lassan-lassan

történik az átmenet, azért évszámmal megjelölni a határt nem is lehet.

Annyi bizonyos, hogy azon idben, melyrl Bánóczi, mint a magyar

romanticismus kezdetérl beszél, a classicismus volt az uralkodó, ha

nem így lett volna, Bánk bán nem hangzott volna el hatástalanul.

Joggal sorozza Erdélyi századunk három els tizedét a classicismus

uralma alá. 1830-ban már a franczia romantika is elhatott hozzánk s ez

valóban átalakító hatást gyakorlott irodalmunkra, mely különösen drá-

maköltészetünkön volt észrevehet. Sem Kisfaludy sem Vörösmarty nem
merítettek annyit a romantikus német költkbl, mint eredeti dráma-

Digitized by VjOOQIC



334 FERENCZY JÓZSEF.

íróink és fordítóink a franczia romantikusokból. Az akadémiai Külföldi

Játékszbuczím vállalata valóságos stúdiummá teszi a franczia romanti-

kus drámaírókat. Obernyik naplójából kitnik mily lelkesedéssel olvasta

Hugó Viktort, drámaírói mködését határozottan a franczia romantiku-

sok hatása alatt kezdi meg, már elbb Garay franczia színmüveket for-

dít, hódolnak ez iránynak Vajda Tóth Lrincz, Kuthy, Szigligeti, Gaal,

a túlzásig viszi Gzakó. A romanticismus ott kezddik, a hol a classicis-

mus már elveszti jelentségét, a század húszas éveiben pedig még a

•rein menschlich» volt a jelszó.

A korrajzi részletekben különben többször nagyobb pontosságot

kívánhatnánk meg, így a Jelenkor-nak Helmeczy kezére jutásához több

érdekes körülmény fzdik: Bánóczi ezt felületesen adja el. Szí-

nészetünk rajza a múlt század végén sincs minden árnyalatában híven

feltüntetve, az eszme az országgylésen is szóba került s csak azután

keletkezett az els színtársulat. A német színház bérlje gróf Unwerth

Manó sem volt tán oly esküdt ellensége a magyar színészetnek, ha
barátja sem volt is, de hogy védelmébe vette szükség esetén a magyar
színtársulatot, bizonyítja azon erélyes hangú felterjesztése a helytartó

tanácshoz, melyben az Ephemerides Budmses czím hirlap szerkesztjé-

nek megbüntetését kérte, az 1791-iki évfolyam 12-ik számában a

magyar színészekrl megjelent sért czikk miatt. (Orsz. levéltár, Helyt,

tan. 1791. 3043). Az sem szabatos, hogy ta lapok, hogy jobban kelje-

nek, szépirodalmi mellékleteket adtak; így a Hazai Tudósítások a

Hasznos Mulatsa)/okat, a bécsi Kurir a Kedveskedot, a Tudományos Gyj-
temény a Szépliteraturai Ajándékot.* Ez úgy hangzik, mint ha a Hazai

Tudósítások mellett jelent volna meg elször mellék lap, holott már a

XVHI-ik század idegen nyelv és magyar hirlapjai csaknem vala-

mennyien melléklappal jelentek meg. Az meg éppen nem felel meg a

valóságnak hogy a bécsi kormány teljesen elzárta hazánkat a külföld

ell, midn <nem hivatalos, st irodalmi és tudományos lapoknak is

behozatalát. .. szigorúan eltiltá. » Azon idben (1812— 1820), melyre

ezt Bánóczi vonatkoztatja, még a szokottnál is több lap járatása volt

engedélyezve, a bécsi udvari fposta hivatal által kiadott hirlap jegyzék-

ben az engedélyezett lapok száma 1804-ben 108 volt, 1814-ben 101.

1818-ban 121, 1822-ben 107.

Amily sikerült részleteket találunk a jellemzésekben, például

midn azt fejtegeti, miért nem lett Kisfaludy a drámában romantikus,

viszont annyira hibás vagy nem meggyz magyarázatokra is akadunk,

így ellenmondásosnak találjuk, midn Kisfaludy hazafíasságáról azt

állítja, hogy ez általános, «de nem uralkodó vonás* benne ; «jellemzi

költészetét, de nem költészetéhek jelleme — sokkal általánosabb *.
Hisz a románticismusnak éppen jellemz sajátsága az egyéni.
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kevéssé meggyz azon részlet, melyben fejtegeti, hogy miért nem
rajzolta maga az Aurora képmellékleteit. Másutt ismét találóan dombo-

rítja ki hse jellemét, mint midn a két almanach-szerkeszt, Kisfaludy

K. és Igaz S., jellemének különbségét tünteti fel, néha pedig éppen ezen

irányban ad fogyatékos rajzot, mint a I. kötet 3-ik fejezetében, midn
egyéni és irói jellemének összefüggésérl szól.

A mi Kisfaludy költi egyéniségének jellemzését illeti, bár a rész-

letekhez nem egyszer szó férne, általánosságban mégis találónak kell

mondanunk. Legsikerültebb az I. kötetben a drámaíró méltatása, a

H-ikban prózai müveinek jellemzése, de a miben Kisfaludy jelentségé-

nek legnagyobb súlya van, a vígjátékban, nem találjuk megfelel

jellemzését, inkább a keret van megjelölve, mint a belé foglalt kép

kiszínezve. Nem akarunk az els kötetrl mondottak ismétlésébe bocsát-

kozni, sem az egész m részletes elemzését nem tztük magunk elé,

megjegyzéseinkben inkább csak az általánosságokra szorítkoztunk. Egy
sajátságát a mnek azonban még fel kell említenünk ; — eladását.

Bánóczinak, mint stylistának sok egyéni sajátsága van. Könyvé-

nek minden lapja széles olvasottságról tanúskodik, de Ízlése egyoldalú,

könyvébl sok kifogás alá es kifejezést jegyeztünk ki. Már fentebb

említettük, hogy szereti a párhuzamos és ellentétes eladást tartalom és

forma tekintetében egyaránt, ez akárhányszor keresettséget szül és szer-

telenségekre csábítja. Máskor ismét a választékosság, vagy szabatosság

ellen vét, például midn ilyent mond : « költi szellemére nyárspolgári

és potrohos Döbrentei*. Eladásában nincs meg az a könnyed, kerekded

elbeszéli modor, mely könyvét vonzó olvasinánynyá tenné, akárhány-

szor darabossá és szaggatottá lesz, st itt ott a megértést is megnehe-

zíti a forma keresettsége. Styljára az a jellemzés illik, a mit az

SBsthetika maniirnak nevez.

Az egész m általános becsérl ismételhetjük az els kötetrl

mondott véleményt : hasznos munka s mindenesetre b adathalmaz *
XIX. ik század egyik legjelentsebb költi alakjának jellemzéséhez, de

nagy mulasztást követett el Bánóczi, midn elfeledte feljegyezni, hogy

adatainak jó részét Toldy Ferencz gyjtötte össze, ki tudvalevleg fog-

lalkozott Kisfaludy Károly életrajza megírásának tervével s ez ügyben

levelezett a költ ismerseivel, jegyezgetett, gyjtött, de az anyag fel-

dolgozatlanul került kézirataival az akadémia kézirattárába. E körül-

mény más világításban tünteti fel Bánóczi adatainak bségét.

1884. január. Fkrenczy József
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Katholikus vallásos költészetünk a jelen században. Irta Babik József

(kiadta a budapesti növendékpapság egyházirodalmi iskolája). Budapest,

1883. 253. lap.

A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája ez

évben egy becses, de figyelemre alig méltatott mvet nyújtott irodal-

munknak. Munkálatai nesryvenhatodik évfolyamából jelent meg egy iro-

dalomtörténeti monographia, melyben vallásos költészetünknek jelen-

századbeli termékeinek méltatását találjuk. Irta Babik József.

Ismervén e monographia tárgyának gazdagságát, óvatos félelem-

mel mélyedtem tanulmányozásába, attól tartván, hogy e szertelen nagy
tárgy felett a fiatal író aligha leend képes uralkodni. Maga azonban a

bevezet fejezet képes volt effell megnyugtatni, ott feltárult elttem a

monographus Ítéletének önállósága, helyessége és tanulmányainak gaz-

dag volta. Elismerem, miként ez alapvet munka, az úttörés érdemét

sem tekintve, bens becsénél fogva méltó ily nem hasznosabb mveink
közé soroztatni.

Méltán dicséretet érdemel a tapintat, melylyel megválasztó tárgyát

a szerz. Valóban untalan érezheté az irodalomtörténész egy ily tanul-

mány hiányát, melyben vallásos költészetünk fejldésének mozzanatait

szakért elme kimerít tanulmányok alapján feltüntesse. Ezek után

Babiktól els sorban a katholikus vallásos költészet magyar termékeinek,

másodsorban a magyar költészet összes vallásos termékeinek tanulmá-

nyozását várhatjuk. Ily munkához bír kétségkívül ert, s bír a lélek -

mveltség ama ritka vonásával, hogy igaz mértékkel méltatja más vallás-

felekezetek költészetét is, habár csak néhány vonással is.

Babik ügyesen csoportosítja amaz áramlatokat, melyeknek hatása

alatt állott vallásos költészetünk e század elejétl máig. Gondosan gyjté

egybe azon egyházi költk fáradozásainak emlékezetét, kik elvonulva a

világ zajától, a költészet hatásai közt kerestek lelki vigaszt s költemé-

nyeikbl sugárzó érzettel népszersítek s edzék kortársaikban a honsze-

relmet. Tolla nyomán szemléltet képben tnik fel a társadalmi erk
hullámzása; különösen szerencsésen tudja a múlt viszonyait egy-egy

vonással mentegetni, védeni, magyarázni, avagy leplezett hiányokat,

kendzött gyengeségeket megítélni.

Ereje és alkotási ügyessége életrajzok keretébe csoportosított köl-

ti irányok és divatok szemlélhet rajzában tnik ki fleg. Színezésébl

szinte visszaéledni látjuk az elmúlt idket, melyekben egyes mfajok elha-

nyagolása vagy túltengése ellen, esetleg a költk iránytalanságával küzd

egyes mélyebben gondolkozó. ítélete higgadt megfontolás eredménye, mér-

lege általában résrzehajlatlan. Munkája érdeme azonban kiválólag azon

fáradságban határozódik, melylyel több száz oly magyar írónak emlékét
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újítja meg, kikrl a mai nemzedék már épen nem bír tudomással. Pedig

nem csekély százalékáról, Babik ismertetése után méltán elmondhatjuk,

hogy többre voltak azok érdemesek.

Nem kisebbítheti em értékét néhány oly észrevétel sem, melynek

meghallgatása újabb kiadása alkalmával elnyére szolgálhat. Elször én

nem tartom szerencsés gondolatnak, a magyar költészet vallásos termékei

közül a 19. században kiszakítani a katholikus költészetet. És ha még
ezt lehetne elnézéssel mentegetni, épen nem tárgyalható a katholikus

költészet bármely kora sem úgy a világi, mint a más egyházak költi

vallásos termékeinek egybevetése nélkül. Ily összehasonlításnak Babik

mvében semmi nyoma. Elfogultságot keveset találunk e mben, de mégis

van. íme ! 250 lapon tárgyalja a szerz az egyházi rendhez tartozó köl-

tk mveit és életrajzát, míg a vallásos költeményeket író világi költket

egyetemben életük történetét és mködésük érdemét összesen csak két

oldalra érdemesíti. Holott közöttük Ney Ferencz, Horvát Kálmán,

Korbuly Imre, Tomor Ferencz, Várady Antal, Kisfaludy Ben atbek

költeményei közül igen sok követelhet helyet a kath. vallásos költészet

jelesebb termékei között. Mellzni ajánlom e század szk termését ketté

szakasztó felosztást is. A Babik által választott önkényes felosztás 1800 tói

1850-ig és 1850-tl 1884-ig tartó fejldésnek, épen nem tartható fenn.

1800-tl 1850-ig vallásos költészetünknek önálló haladását monogra-

phiában feldolgozni lehetséges, de ott befejezést erltetni csak azért,

hogy kortársainknak hízelegve egy új fejldési színezetet tüntethessünk

fel — lehetetlen. Ha már akart válaszfalat emelni, úgy inkább kínál-

kozik válaszfalul a múlt évtized eleje, mióta a vallásos költészet teré-

rl elmaradt a honfiérzet, mióta nemzeti költészetünk a vallásos költé-

szet elhanyagolásában — egyik nemes forrását veszti, mióta sülyedünk

az anyagiasság posványába.

Egyetlen, de sokszor ismétld kifakadását e mnek kell még
megemlítnem. Idsebb papjaink körében hagyományos kíméletlenséggel

szokás az apostatákról és az apostataságról nyilatkozni. És e rossz

modor átszármazik a fiatalabb nemzedékre mint az eredend bn. Ter-

jed, terjed és sem társadalmi sem más úton e káros áramlatnak nem vet

útjába akadályt senki. Sajnálatos, hogy ettl nem ment Babik sem, ki

különben ahassonnem gyengeségektl szabadon áll. Távol esvén soraim-

tól az apostaták védelme vagy kárhoztatása, ezúttal csak annyit

kívánok megjegyezni e divatos modortalanságra, hogy nem a véletlen

játéka az, hogy a katholikus egyház kebelébl egyedül csak a tehetsége-

sebb írók lépnek ki. Ezekre ha fiatal ember dob követ, utánozva az id-

sebbek rósz példáját, fájdalmasan esik látnunk a világi életben érde-

mesen fáradozót, midn ráhull napról-napra megújulva a szemrehányás.

És ez nemcsak eredménytelen, de ellentétes a katholikus vallás

Philologiai Közlöny. VIII. 3. 4. 23
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alapeszméjével. Csiky, Hiador stbekben— kik saját lelki életük nyugalma

végett léptek ki a lelkészi kar osztályából, bátran mondhatjuk, — hogy

ha elegületlenl az egyházi rend kebelében maradnak, az egyház nem
nyert volna annyit, mint ezek nyertek mint emberek azzal, hogy kiléptek.

Dr. VAxi Béla.

Dávid király zsoltárkönyve. Az seredeti szöveg alapján a legjelesebb

értelmezk és fordítások, fleg a Vulgata egybevetésével magyarban

versekre írta Kálmán Károly. Bpest. Franklin-társulat 1883.

Néhány rövid év alatt fél életre szóló feladatot megoldani vakmer
vállalkozás, melyhez még kitartó szorgalom és kiváló tehetség is ritkán

fzhet teljes sikert.

Kálmán Károlyt ifjúi hév és vallásos lelkesedés ily merész válla-

latra hajtották, midn a zsoltárkönyv lefordításához fogott s azt rövid

idn egészében átültette magyarra.

Valóban csodálnunk is kell a munka végrehajtásában az ers
kitartást, a könnyed gyorsaságot és a fordítói készséget. — De a feladat

nehézségei alatt meg-megroskadoznak a fiatal vállak, annyival inkább,

mivel hév nem pótolja a tanulmányt, kivált az Ízlést, s a lelkesedés soha-

sem ér föl a tehetséggel.

Általában alig akadhat fordító, a ki a zsoltárok mindenikét egyenl

sikerrel tudná költeménnyé alakítani. A költészetnek ezen — talán —
legrégibb gyjteményében, bár mind a százötven darabja a lyrából telt

ki, a gondolatoknak, érzésnek és hangulatnak oly nagy változatossága

uralkodik, a mennyi ugyanazon ervel egy költnek húrjain ritkán szo-

kott megpendülni. Buzgó könyörgés, szelíd hála, áradozó magasztalás,

kifakadó panasz hangzik ki a zsoltárkönyvbl, majd a dal, óda és elégia

tiszta formájában, majd e háromból támadt vegyes mfajban.

Könnyen érthet, hogy egy-egy költ nem mindenik érzés kifeje-

zésében és nem mindenik mfajban próbálkozhatik meg hasonló szeren-

csével ; innen van, hogy a reformáczió híres fordítói, Luther, Béza, Ma-

rót, nem adják az egész pszaltériumot, hanem kiki csak a természetének

és tehetségének megfelel zsoltárok átköltésére szenteli erejét.

De ha a költ meg is van áldva azzal a képességgel, hogy lantján

számos érzést számos formában bír megszólaltatni, e tehetségét egyszerre

nem igen érvényesítheti, és bizonyára csak hosszabb id alatt megy át lelke

annyi külömböz hangalaton, a mennyi a zsoltárokban kifejezésre jut.

Ezért látjuk, hogy az említett zsoltárköltk évek hosszú során készülnek

fordításukkal és távolról sem törekednek a szent énekeket sorrendben

ültetni át nyelvökre, hanem válogatva, a mint egyik-másik költemény

lelkök állapotával éppen egybetalálkozik.

A fordításnak ily nehézségei mellett jó eleve is elgondolhatjuk,
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hogy Kálmán Károly munkája sem lesz fogyatkozás nélkül. Számos fo-

gyatkozást azomban gyöngeséggé, sót hibává fokoz a sok helytt hiányos

készültség, mellyel a szerz mvéhez látott, a gyorsaság, mellyel bevé-

gezte, s kivált az, hogy gyakran szem ell téveszti ezélj át, melyet nagyon

is magasra tzött.

•Jelen fordítás czélja— úgymond elszavában a szerz — a zsoltá-

rok eredeti forrását, nem mellzve abból egy hervadó nefelejtset, egy pár

elejtett könyszemet, gerlebúgást kelet anachoretáinak sóhajával, az örök

béke hajnalát egy ott felejtett sugarával, szóval : ha mi szép, jó és igaz

a századok folyamán érte azt és én tanulmányaim közt feltalálhaték, költé-

szetünk színvonalára vezetni, Jwgy mint a nyelvbúvár és Istenhiv, élvezhesse

azt a költészet barátja is. »

E kissé homályos szavakból ketts czól tnik el : egyrészt a val-

lásos áhítatnak szolgálni, másrészt a csupán gyönyörködni óhajtó közön-

séget a költi szépnek e dús forrásához vezetni. Vajon meg bírta-e oldani

feladatát, melynek két ága gyakran messze hajlik egymástól, de ezúttal

békén összefér? A magas kitüntetéssel szemben, mellyel Kálmán hite

szerint, mvét ta szép-litteratura, szakavatottak, egyesek és társulatok, élü-

kön maga a magy. tud. Akadémia, részesítek,* bátorkodom kijelenteni, hogy

általában véve magas ezéljától messze maradt a siker, s hogy az elisme-

rés, a dicséret csak részben illeti meg a zsoltárok ez új fordítását.

De vajon fordítással van-e dolgunk ? Czíme midn öshéber eredni

szöveget említ, annak hirdeti, szerzje midn az elszóban hségére hivat-

kozik, annak hiszi, vég] egy bírálója is annak itéli, midn úgy szól,

hogy ne fordítás két tekintetben elnyösen külömbözik az eddigi magyar zsoltár-

fordításoktól; elször az által, hogy a héber eredetibl történvén, hség tekin-

tetében az eddig legjobb magyar fordítást, a Sz. Molnár Albertét is felül-

múlja* (a másik celnyös külömbségrlt majd késbb emlékezem meg).

Czímnek, szerznek, birálónak egyaránt kénytelen vagyok ellent-

mondani, mert Kálmán Károly mve hségre távolról sem vetekedhetik

Sz. Molnár Albertével, st fordításnak nem is mondható.

Eszembe sem ötlik a zsoltárok verses átültetjétl mfordítást

kivarrni ; maga a kötött alak is ellentmond e követelésnek ; st a fordító

költi szempontból több homályos szót és mondatot elhagyhat, számos

a lyrát zavaró ós csak az egykorú zsidó-népet érdekl történeti vonat-

kozást mellzhet, a versek rendjén változtathat, költi egység kedveért

egyes zsoltárokat nagyobb mértékben is megrövidíthet, avagy ketté is

szakíthat, mert a felséges énekgyjteménybe évezredes viszontagságai

folyamán sok homály, hiba, zavar, a költiséget sért csonkítás és forradás

*) Vasárnapi Újság 1884. évf. 2. sz.

23*
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vette be magát. — De a fordítás nevét meg kell tagadnunk az olyan

munkától, a mely az eredetinek gondolataira se ügyel, bels formáját

elhanyagolja, st szellemét sem lehelli vissza. — Kálmán Károly pedig

általánosságban e vádakat nem háríthatja el magáról, mert alig van

zsoltárja, melybl az eredetinek egy-egy fontos eszméje ne hiányoznék,

melybe a szerz valamely új gondolatot, néha egészen haszontalanul, de

legtöbbször rím, verssor vagy versszak kedveért, bele ne csúsztatna, s

melyben legkivált számos henyeszó ne találkoznék.

Bizonyítékokat e súlyos vádakra

!

Lássunk egy-egy szebb s híresebb zsoltárt a könyv elejérl, köze-

pérl, végérl ; vessük egybe az eredeti szöveggel, de Sz. Molnár Albert-

tel is, mert ez igazságot kér hsége ügyében.

íme itt van mindjárt a második, a héberben 12 hosszú verssel (a

"Vulgatában 1 3-mal), melyet Kálmán nyolcz rövid strófára von össze, míg

Szenei a versek eredeti száma mellett marad.

A heég mellett azonban legjobb tanú le6z az els versek össze-

hasonlítása.

1. Miért dühöngenek a pogányok és miért gondolnak a népek

hiábavalót?

2. Föltámadnak a föld királyai és a fejedelmek tanácsot tartanak

az isten és az messiása ellen.

3. Szaggassuk el kötelékeiket s rázzuk le magunkról biüncseike t

4. A ki az egekben lakozik, neveti, az úr megcsúfolja ket. *)

Kálmánnál e négy vers így hangzik

:

•Mért agyarg e kába ellen S mint merik királyai,

Isten ellen, Krisztus ellen Pártosan kiáltani. •

— Ezt a jármot im levetjük Trni senki sem bolond 1

Most mosolyog az Ur felettük Majd haragra kelve mond.

Hol van az eredetinek naivsága, teljessége, gyönyör parallelis-

musa ? Elvész a czifra nyelvben, keresett rímben. Mivé vált a lázadó

nép és király ers pathosza ? Szónoki hetykeséggé fajúit. Hiszen e ki-

rívó profán sor után : •Trni senki sem bolond* (melyet az eredetiben

hiába keresünk), szinte kedvünk támad szavalva pattogtatni Az sz baj-

nok trokheus sorait

:

— Kérkedk ti czímertekkel, Könny gyzödelmitekkel

Büszke magyarok,

Sok nemzettel foltevótek Most olaszszal víjatok meg
Én olasz vagyok! —

*) A prózai fordítás szószerint adja az eredetit; a mennyire lehet

ragaszkodtam Károli Gáspárhoz.
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Mennyivel hívebb, áhitatgerjesztbb Sz. Molnár Albert a maga
egyszer, bár bbeszéd nyelvével, komoly, bár kissé nyújtott verseivel,

,Miórt zúgolódnak a pogányok ?

Mit forgatnak bolond elméjekben?

A földi népeknek mi szándékjok?

Csak hijába-valót znek szivekben.

E világi királyok egybe-gylnek,

A fejedelmek tanácsot tártnak,

Az isten ellen ers kötést tesznek,

És az Krisztusára támadnak4 stb.

Nem állhatjuk meg, hogy egy német fordítást *) is ide ne iktas-

sunk, mely a hség és költiség mintájául szolgálhat.

«Was tben die Heiden und sinnen

Die Völker so bethört?

Es habén zu argem Beginnen

Die Könige sich empört;

Die Herrscher der Lánder nah* und fern

Rathschlagen zusammen wider den Herrn

Und wider seinen Gesalbten.

Sie sprechen : «Ihre Bande

Lasst uns zerrassen nun;

Die Fesseln, unsre Schande

Lasset sie von uns thunN

Nem akarok azzal a mondással élni : Ex hoo uno disce omnes;

forduljunk a zsoltárkönyv más részéhez.

A 90-ik (Vulgata .szerint 89-ik) zsoltárban a hagyomány szerint

Mózes, az isten embere így kezdi elmélkedését az élet múlandóságáról

:

1. Uram, te menedékünk voltál emberöltktl fogva emberöl-

tkön át.

2. Mieltt megszülettek a hegyek és megalkottatott a föld s a

világ, öröktl-örökkén te vagy a mindenható.

Kálmán az ele vers képes idhatározóját (*fll *H2 , Vulgata

szerint : a generatione in generationem) kissé félreértve, így fordít

:

Uram, oh fiúról fiúra Hiveid kegyes égi Ura!

Mieltt e világ, eme föld s hegyek itten,

Te örökttil örökre vagy oh Uram, Isten!

*) Die Psalmen der heiligen Schrift. In Dichtungen von Július Ham-
mer. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1861.
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A félreértést, a henye második sort mind megbocsátanok, csak az

els verspár rímjátéka és az a szökdécsel anapesztus el ne ölné az ere-

detinek legfbb eszméjét, azt a komoly érzést, a zsoltárban annyiszor

hangoztatott, istenhez való ers bizodalmat, melyet Molnár hasonló

ervel tud kifejezni.

,Te benned bíztunk eleitl fogva

Uram! téged tartottunk hajlékunknak!

Mikor még semmi hegyek nem voltának;

Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva

Te voltál és te vagy ers Isten,

És te megmaradsz minden idben 4
.
—

A németben ez erhöz szépség is járul.

— Herr, unser Schutz bist du fiir allé Zoit!

Eh' du die Berg' ans Licht gestellt,

Und du erzeuget Erd' und Welt,

Bist du gewesen, wer du bist,

Der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. —

Az olvasó talán untató hosszadalmassággal fog vádolni, de még
egy zsoltárt össze kell hasonlítanunk a könyv végérl is.

Oly szép a fogoly zsidók panasza, midn a 1 38-ik (Vulgata sze-

rint: 137.) zsoltárban így szólnak:

1. Babilon vizeinél ott ültünk és sírtunk, a hogy Sionra emlé-

keztünk.

2. Fzfák közzé függesztjük hegednket.

3. Mert a kik bennünket foglyul vittek, ott azt kívánják : mond-

junk éneket ; s a mi elnyomóink : hogy örvendjünk, t Daloljatok nekünk

egy sioni éneket*.

E megható csendes bánatot Kálmán ismét elzi fordításából

könnyed, pattogó versmértékével.

«Babilon vize partjainal, szomorú terein

Feküvénk, lenygözte szivünket a bú meg a kin.

Keser könyek árjaival zokogánk, siratánk

A hogyan te eszünkbe jövel Sión árva hazánk.

Szomorú-füzek ágairól meredett mireánk,

De leajzva a lant, a mi bájszavú szent cziteránk,

Mivel így fecsegett ki bilincsbe vetett s oda vitt:

Nosza zengjetek éneket itt a Sión dalait. —

»

A rím és vers kedveért betolakodó számos szót és kifejezést most

se rójjuk meg, csak a hatodik sornak szónoki czifrasága ne ellenkeznék

oly annyira az érzés egyszerségével.
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Ezúttal is hívebb tolmácsként tnik elénk Sz. Molnár kedvelt

zsoltárjával

:

,Hogy a Babiloni vizeknél ültünk:

Ott mi nagy siralomban kesergettünk

A' szent Sionról meg-emlékezvén,

Melynél gyönyörüségesb hely nincsen:

A' nagy búnak és bánatnak miatta;

Hegednket függesztettük fzfákra.

A kik minket fogva tartottak, kértek:

Hogy valamit hegedlnénk nékiek,

És mondanánk Sioni éneket* —

A német költeményt nem idézem, mert mellette nemcsak a Kál-

mán, de a Molnár fordításának is fogyatéka fölötte szembetnnék.

E szemelvények, melyeket majdnem találomra állítottam egybe,

azt hiszem, elégséges bizonyítékok elre nyilvánított Ítéletem mellett,

hogy Kálmán Károly müve hségre távolról sem vetekedhetik Sz, Molnár

Albertével (más jó tulajdonival talán felülmúlhatja), st fordításnak —
bármily tág értelmében vesszük is a szót — nem is mondható.

Nem is tartom tehát kötelességemnek az aprólékosságig men
egybevetést, hogy a szerz helyesen fogta-e föl és híven adta-e vissza az

eredetinek minden mondatát, kifejezését avagy épen szavát; bethöz
ragaszkodni zsoltárfordításban külömben sem vezet czélra. Kálmán
Károly jól értheti az *shéber eredeti szöveget*, de kevesebb héber tudo-

mány mellett is több hségre juthatott volna. A szöveg hibás vagy

hibátlan felfogásáról nemcsak azért nem kívánok szólani, mivel ebbeli

hiányos ismereteim — bár nem mulasztottam el szakavatottak tanácsá-

val élni — kevés jogot adnak reá, hanem mert a szerz az eredeti héber-

nél gyakran többre becsüli a Vulgatát, melyet aligha érthet félre, fontos

eltérések alkalmával ennek hódol, átveszi belle a Krisztusra, általában

a megváltásra vonatkozó betoldásokat, s nekem bizonynyal eszembe se

jut a szerzt megróvnom azért, hogy mint katholikus lelkész a vallásos

meggyzdésének jobban megfelel szöveget követi.

De ha Kálmán Károly munkája szabad átdolgozásnál egyébnek

nem is mondható, az áhitatkeltés és gyönyörködtetés ketts czélját

mégis elérheti, ha zsoltárai külömben sikerült költemények. Luther, sok

esetben Béza, Marót, nálunk Balassa nagyon is szabad parafrázisokat

teremtenek Dávid énekeibl, mégis évszázadokon át szolgáltak és szol-

gálnak a vallásos hívek buzgóságára és a nagy közönség gyönyörére.

Vajon a szerz méltán jósolhat-e hasonló sikert a maga alkotá-

sainak is ? Távolról sem merném állítani.

A költészetnek oly tökéletes termékei, mink a zsoltárok, ritkán
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trik meg a szabadabb átdolgozást, mert akár megrövidülve, akár meg-

nyúlva, többnyire vesztenek értékükbl. — De ba el is szenvedik, bogy

egy-egy gondolat kimarad verseikbl, vagy egy idegen befurakodik, a

nyelvökben, formájukban nyilvánuló érzésnek, hangulatnak, általában

szellemnek szigorú megóvását feltétlenül megkívánják. Kálmán Károly

pedig mintegy szándékosan ellene tör a zsoltárok nyelvének, formájá-

nak, szellemének; s itt tnik ki, bogy a szerz készültsége egy irány-

ban, az esztétikai belátás irányában, hiányos volt.

Nem látta be, hogy igaz érzéshez egyszer szó illik ; elfeledte,

hogy a harminczas éveknek hol szentimentális, hol szónoki nyelvével,

czifrálkodó kifejezéseivel, pompázó, de magyartalan összetételeivel, da-

gályos mondataival nem lehet a mai olvasóban, kivált a nagy közönség-

ben gyönyört és áhitatot gerjeszteni.

A czifra szókat akár csak Arany Poetai receptjébl szedte volna

össze, oly töméntelen hemzseg majdnem mindenik költeményben.

Virány, bánatkönny, kegybalzsam, bünteher, bnátok, vas-sorok, hajnalima,

hánat-ár, jogar, gondolat-ár, bosszúitélet, dicstér, vérfi, bánaiamv, biín-élv,

ime ilyenek ötlenek minden lapon szemünkbe.

A jelzs kifejezések pompája, a keresettség még bántóbb, ha az

eredetinek naiv bájára, egyszer fenségére gondolunk. Az az egyszer

gondolat, hogy az igaz ember olyan mint a folyóvíz mellé ültetett élfa,

mely idején megtermi gyümölcsét és levele le nem hull, s mindm cselekedete

sikeri (1. zsolt.), szerznknél így hangzik

:

•Élfa lészen Virányin éltet pataknak,

Mindegyre éled Virága éjp-üdén fakadnak:

Föl-fölvirult gyümölcsinél Örülve és örökre él». —

Szinte azt hihetnk, hogy Petfi és Arany a csinált virágokat nem
metszették ki a magyar költészet kertjébl és nem plántáltak helyökbe

igaz magyar rózsákat.

E czifrálkodó, újságával csillogó nyelv leginkább az ájtatosságot

zavarja, mely szereti a régi kifejezéseket, némely hagyományos és né-

pies fordulatot, az ódon színt és ízt.

E végett szerznknek a korábbi magyar zsoltárokhoz, kivált a

Sz. Molnár-félékhez kellett volna fordulnia, melyeknek mezirl sok

szép virágot tallózhatott volna össze, s bizonyára nem akadna senki, ki

a plágium vádjával illesse, ha még annyi szót, fordulatot avagy éppen

verset vesz is bé a maga költeményeibe.

Kálmán a 23. (Vulgatában 22.) zsoltárt sok sikerrel fordítja :

Az Ur az én jó pásztorom, Hiányom így nem is lehet.

Forrásihoz zöld pástokon Vezetget Ö el engemet.
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De mennyivel hatásosabb lett volna, ha az els verspárban Sz.

Molnárhoz ragaszkodik

:

,Az Ur énnekem riz pásztorom

Azért semmiben meg nem fogyatkozom*

s ha ennek ódonszer második sorát azon újabb, de színtelen, prózai

kifejezéssel nem cseréli föl. — Ez ódon szín annyival kivánatosb, mivel

a régi zsoltárokat juttatják eszünkbe, melyeken a gyermek- és ifjúkor

tiszta bnzgóságával csüggtünk és a melyeknek szavai, gondolatai, érzé-

sei örökre bevésdtek emlékünkbe.

Az esztétikai belátás hiánya még sokkal érezhetbb a versfor-

mákban. A szerz mind oly alakot választ, melyek a zsoltárok termé-

szetével még kiáltóbb ellentétet alkotnak, mint a pompázó, csillogó

új nyelv.

Birálója itt is nagyon kedvez a szerznek, midn munkájában az

eddigi fordításoktól azt a második elnyös eltérést veszi észre, «hogy a

fordító szabadon választván versformáit és mértékeit (míg ellenben Sz.

Molnár a Goudimel-féle franczia dallamokra szabta azokat), nemcsak

igen változatos s az egyes zsoltárok tárgyainak és hangulatainak meg-

felel formákat és rhythmusokat alkalmazhatott, de többnyire magyar

dal-rhythmusokat»

.

A bírálóval nem tudok egyetérteni, véleményének kivált utolsó

pontja ellen kell tiltakoznom. Kálmán egész zsoltárkönyvében egyetlen

egyszer sem él a magyar nemzeti versidommal, hacsak a trokheus,

jambus, anapesztus, daktilus sorokat a magyar ritmusú versek közzé

be nem fogadjuk ; ennek elismerését pedig az idegen formák leghívebb

barátja sem fogja kivánni. — Hogy a fordító az idegen alakot a magyar

fölött elsbbségben részesíté, az két okból is kárhoztatható.— Valamint

a nyelv, úgy a vers terén is a purismus híve vagyok ; s habár az idegen,

kivált nyugati versalakok kipusztítását szintúgy nem kivánom, mint

számos átvett, de már meghonosodott szavunk kiirtását, mégis mindig

rossz szemmel nézem, ha oly téren szorul hátra a magyar forma, hol

bízvást megállhat, éppen, mint mikor oly fogalom kifejezésére pártoljuk

a jövevény szót, melyet honi nyelvkincsünkkel is jelölhetünk.

De a mi foDtosabb, az idegen alakok e mnek czélját is hátrál-

tatják. A szerz az egész magyar közönséghez fordul, hogy ez áhítatot

és gyönyört találjon zsoltáraiban ; ha óhaja nem teljesül, tulajdonítsa

jó részt annak, hogy a Petfi és Arany költészetén növekedett nagy

közönség sokkal szivesebben hallja a vallásos buzgóság szavát magyar

ritmusban, mint külföldi versekben.

Kálmán Károly tehát a küls formában sem áll fölötte Sz. Mol-

nárnak, — a mint azt birálója véli — mert mind a ketten idegen kön-
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tösben mutatják be Dávid szent énekeit ; st a bíráló akkor is igazság-

talan Sz. Molnár iránt, midn úgy nyilatkozik, hogy szerznk *az egye*

zsoltárok tárgyainak és hangulatainak megfelelbb formákat és rhythmusokat

alkalmazott*, mint a protestáns zsoltárok nagy mestere.

Valóban az új zsoltárkönyvnek éppen az a megöl betje, hogy a

fordító a legtöbb zsoltár tartalmához nem talált hozzáill külalakot.

A hol mély érzés szól hozzánk, ott a fordító könnyed jambusban szökell;

a hol bennünket ers indulat rázkódtat meg, ott hsi hekszameterben

szónokol ; az szinte bnbánat érzelg trokheusban hangzik fülünkbe

;

a kifakadó panasz pattogó daktilusban tör el és az istenbe vetett ers
bizodalom játszi anapesztusban szólal meg.

Ha a fentebbi idézetek nem szolgálnának meggyz bizonyí-

tékokúi, utalom az olvasót a XYU, XLV, LIII, LX, XCV, CXXVIII-ik

zsoltárokra (a Yulg. számozását követem).

Ez a küls, mely nyelvben és versformában egyaránt oly annyira

ellenkezik a belsvel, bizonyára már magában' is elégséges az eredetit

kivetkztetni természetébl, de a szerz még jobban megrontja a zsol-

tárok szellemét, melyhez ers hséget fogadott, midn e költemények

sajátos szerkezetét, vonzó szépségét, az oly híressé vált gondolati rit-

must rendszerint elhanyagolja. — Erre leginkább a választott különös,

gyakran szerfölött nehéz versalakok kényszeríthették ; de akármi is

sodorta e hibába, zsoltárainak ezt a hiányát legjobban érezzük és soha

meg nem bocsátjuk. — E tekintetben nem lehet élesebb ellentét, mint a

magyar fordító és a már többször említett német költ, Hammer között.

Halljuk a 42-ik (Vulg. 41.) zsoltárt.

— Gleich wie der Hirsch nach Wasserquellen áchzt,

So áchzet meine Seele, Gott zu dir!

Nach Gott, in heissem Durst verschmachtend, lechzt,

Nach dem lebendigen Gott, die Seel' in mir!

Wann endlich werd' ich kommen vor dein Licht,

Wann endlich schauen Gottes Angesicht? —

Magyarban ez mivé törpül ?

• Mint szarvas az ér vizéhez Lelkem Hozzád égi Lény,

Ugy sóhajt, ugy szomjaz-éhez Vajh elérlek egykor én?U

Nézzünk más példát

:

— Circumdederunt me dolores mortis

:

Et torrénte8 iuiquitatis conturbaverunt ine.

Dolores inferni circumdederunt me:
Praeoccupaverunt me laquei mortis. — (Vulg. 17. zsolt.V

Kálmán soraiban nyomát se találjuk e szépségnek.
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«Nem rég a halál s a pokol s a gonoszság

E létet a vészek ölébe sodorták.* —

Nem szaporítom az idézeteket ; megjegyzéseimet is félbeszakítom,

s végi csak összegezem az Ítéletet.

Kálmán Károly munkája fordítás nevével nem illethet, mert a

bármily értelemben vett hségtl is messze maradt. Zsoltárait mint sza-

bad átdolgozásokat sem mondhatom sikerült költeményeknek ; a szerz

nem tndja utóiérni az eredetinek természetességét és nem bírja kibékí-

teni a tartalmat az alakkal. Az egyszer érzést a nyelv pompája fojtja

el, az ers indulat dagályba vész, a fájdalmat a sok szentimentális

ah- és oh majdnem nevetségre fordítja, a komolyságot a szökdécsel

mérték öli meg. A bonyolult versformák megrontják a zsoltárok bels

szerkezetét, letörlik róluk a gondolatok párhuzamának és ellentétének

örök báját ; szóval az átdolgozás az eredetinek szellemét nem lehelli

vissza.

De mind e megrovás csak általánosságban illeti a szerzt és nem
azt jelenti, hogy tisztán értéktelen munkát végzett. Nem egy zsoltárnak

adta h mását, és még többl alkotott hanem is h, de szép költeményt.

Különösen a hálaadó énekek sikerinek neki és a némileg oktató zsoltá-

rokhoz találja meg a nyelvnek és alaknak odaill kulcsát, egy-két költi

strófa pedig majd mindenik darabban elfordul. A Budapesti Szemlében

közölt háromhoz (22, 101, 138 a Vulgata számlálása szerint) még vagy

tizenötöt-huszat sorozhatnánk hozzá; [(3, 18, 21, 38, 46, 102, 106, 119,

134, 135, 142, 148, 150 stb. Vulg. sz.). Ezek nagyobbrészt egyszerbb,

s a magyar ritmushoz közeled trokheus mértékben irvák.]

Kálmán Károlynak ennyi sikerért is, mintegy húsz h és költi

zsoltárnak érdemeért méltó elismeréssel adózunk ; fordítói, általában

költi tehetségét méltányoljuk, a hév kitartásért s lelkesedésért dicsér-

jük. E kett — óhajtjuk — soha se csökkenjen meg a szerzben, hanem
a hiányok s tévedések belátásával párosulva, vezérelje t továbbra is

fordítói útján, hogy a sikerült zsoltárok száma rövid idn két-három

akkora legyen s hogy végi néhány év múlva a szent énekgyjtemény-

nek teljes könyve gerjesszen áhítatot és gyönyörködést a magyar közön-

ség szívében.

Budapesten, 1884 január 25. Kardos Albert.

Finn-magyar szótár. Irta Dr. Szinnyei József'egyetemi m. tanár. A magyar

tudományos akadémia kiadása. Budapest, 1884. Nagy 8-rét, XX. és

528 lap; ára 3 frt.

•Bógóta érzik már azok, a kik nálunk a finn nyelvvel foglalkoz-

nak, egy finn-magyar szótárnak szükségét;* — így kezdi elszavát a
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szerz, tTanulmányaikban ugyanis nem csekély akadályukra volt

eddigelé az a körülmény, hogy a nyelvszövegeknek megértéséhez csak

kerül utakon, vagyis idegen nyelvek közvetítésével juthattak.! Eddig-

elé t. i. nem állt rendelkezésünkre egyéb, mint 1. Eenvall finn-latin-

német szótára (1826.), 2. néhány finn-svéd szótár, melyek azonban épen-

séggel nem feleltek meg a magyar nyelvész-közönség igényeinek,

egyrészt azért, mert vajmi nehezen férhettünk hozzájuk, de másrészt

meg nem is a mi szükségleteinkhez voltak mérve. Ezeken a bajokon

igyekezett Dr. Szinnyei finn-magyar szótárával segíteni.

E könyvben, mely három évi szakadatlan munkásság eredménye,

a szerz ezé Íja volt : oly szótárt adni a magyar finnisták kezébe, mely-

nek segítségével olvashatják a finn népköltészet összes termékeit,

továbbá az újabbkori szépirodalom, történelmi és nyelvtudományi iro-

dalom körébe tartozó mveket, valamint a hírlapokat.

Ám megírásánál forrásokúi szolgáltak : 1 . E. Lönnrot Finskt-

Svenskt Lexicon (finn- svéd szótár) ; 2. G. Eenvall Lexicon Linguae

Finnicae ; 3. F. Ahlman Ruotsalais-Suomalainenja Suomalais-RuoUalainen

Sanakirja (svéd finn és finn-svéd szótár) ; 4. Dr. J. G. Geitlin lexicon

Fennico-Latinum ; 5. Lönnrot szójegyzékei a Kanteletar- és Ijoitsor tinójá-

hoz ; 6. F. W. Rothsten szójegyzékei a Kalevalá-hoz ; 7. Budenz J. szó-

tára a finn nyelvtan olvasmányaihoz ; 8. Budenz J. kiadatlan finn-

magyar német szótárának töredéke (A, E, H betk) ; 9. a népköltészet és

az újabb irodalom termékei, köztük els sorban a Kalevala, Kanteletar,

Loitsornnoja stb. ; — végi 10. a szerznek saját tapasztalása egy évi

finnországi tartózkodása alatt.

Az egész szótár három részbl áll, ú. m. a) maga a törzs- szótár;

b) a keresztnevek, és c) a földrajzi nevek lajstroma. Nagyban emeli a

szótár becsét azon körülmény, hogy az idegen szavak meg vannak

benne jelölve, úgy hogy az ember világosan láthatja, mely nyelvtl, ille-

tleg nyelvcsaládtól vette kölcsön a finn nyelv az illet idegen szókat.

A kölcsönvételek megállapításánál használt két jeles munka: A.

Ahiquist Die Kultunvörter der westfinnischen Sprachen és W. Thomsen

Uber den Einfiuss der germanhehen Sprachen auf die finnisch-lappischen.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szótárba egy bizonyos

quantum szó nincsen fölvéve ; nevezetesen a törzs-szótárból kiestek oly

tudományos mszavak, melyeknek sajátlagos finn alakjuk nincs, hanem
csak az általánosan elterjedt (jobbára latin) mszavaknak puszta hason-

másai ; ilyenek pl. história, akatemia, senaatti stb. Ezeknek a megértésé-

hez természetesen nem szükséges külön finn commentator. A hol az

idegen mszó mellett eredeti finn alak találkozik, ez utóbbi megvan a

szótárban is, pl. nomini : f. nimihkö ; terhi : f. tehdikkö stb. A keresztnevek

közül csupán a legsajátosabbak, úgyszintén a földrajzi nevek jegyzéké-
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ben is csak a legfontosabb helynevek vannak fölhozva ; tehát ilyeneket

mint : Július, Amerika stb., melyek alig vagy épen nem térnek el az

internationalis közhasználattól, hasztalanul keresnénk a szótárban.

Végre a szerz maga is megemlíti az elszóban, hogy valamely szónak

két alakja közül mindig csak az irodalmi nyelvben általánosabb haszná-

latú alakot vette föl. Ha a szótár finnek számára volna írva, effélék nem
hiányozhatnának ugyan belle, de mert épen a mi számunkra készült,

ezek az egyszersbítések mit sem vonnak le a szótár tökéletességébl, 1

)

st emelik értékét, ha tekintetbe veszszük azt a körülményt, hogy —
már a dolog természeténél fogva — tulajdonképen a nyelvész-közönség

igényeinek akar megfelelni. A magyar nyelvésznek egyébre aligha lesz

szüksége, mint a mit e szótárban rendszeresen összegyjtve talál ; azt

pedig senki sem fogja tagadhatni, hogy e munkának minden során

meglátszik a nyelvész keze.

Ennyit a szótár tartalmáról. Hogy azonban a t. olvasó némi

fogalmat alkothasson magának a könyv berendezésérl is, azt hiszszük,

legjobb lesz, ha két jellemz czikkét e helyütt bemutatjuk ; t. i. egy ige-

szót és egy névszót :

Ui-, if. uida úszni ; fürdeni
||

Uis- Varkaa, -ras [g.] tolvaj : varkain

kelé-, if. -lla v. uiskentele-, uiksen- v. varkahin lopva, loppal, titkon ;

tele-, if. -nella úszkálni | uitta- ka ydit varkaissa lopni járni ; menná

caus. stb. varkaisin lopni menni, stb.

Mieltt ismertetésünket befejeznk, szükségesnek látjuk mintegy

a finn-magyar szótár kiegészítéséül a legközönségesebb finn rövidítéseket

fölsorolni. Á t. olvasó, a ki netalán finn nyelven írt könyveket lapozgat,

jó hasznukat veheti, mert e rövidítések, fleg finn nyelvészeti mvek-
ben, igen gyakoriak.

Szokáson rövidítések (tavallisia lyhennyksia) : n. s. = niin sanottu

(úgy nevezett) ; n. k. = niin kutsuttu (dtto.) ; esim. = esimerkiksi (pél-

dául, példának okáért) ; *. o. = se on (azaz, tudni illik) ; nim. = nimit-

táin (nevezetesen, úgy mint)
; y. m, = ynna muut (és mások)

; ,;. n. e. =
ja niin edespain (és így tovább, s a többi) ; k., ks. = kátso (lásd) ; /. =
eli (vagy) ; t. = tahi, tai (vagy, vagy pedig) ; s., sr. = seuraava (követ-

kez) ; vrt. = vertaa (vesd össze) ; oik. = oikeastaan (tulajdonképen)

;

ylim. = ylimalkain (általában) ; er., ert. = erittáin (különösen) ; í. «. =
tárnán sijasta (e helyett) ; — hra = herra (úr) ; toht. = tohtori (doktor,

Dr.) ; — suom. = suomalainen (finn) stb.
a
)

x
) Sokan nem akarják megérteni, hogy egy szótár teljessége mindig

relatív fogalom, s csupán a czélszer berendezés teheti tökéletessé.
8
) Ide iktatok egyúttal néhány pótlást és sajtóhibát, melyeket a finn

szótárban hamarjában észrevettem:
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Végi el nem mulaszthatjuk Dr. Szinnyei finn-magyar szótárát a

magyar nyelvész-közönségnek melegen ajánlani. A tudományos rend-

szer, a feltétlen megbízhatóság és hség, a szabatos, tárgyilagos és

szakavatott eladás valamennyi finn szótár fölé emeli e mvet ; s nekünk

szilárd meggyzdésünk, hogy e könyv, mely különben is hiányt pótol

magyar nyelvészeti irodalmunk terén, iinnistáinknál szíves fogadtatás-

ban fog részesülni.
' Steüer János.

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Gregorovius, Férd., Der Kaiser Hadrian. Gemálde der römisch-hellenischen

Welt zu seiner Zeit. Zweite neugeschriebene Auflage. Stuttgart 1884.

X. és 505 1., 10. márka.

A hírneves szerz ezen mve nem második kiadása a régebben,

1851-ben megjelent els történeti mvének, hanem egy alapjában és

feldolgozásban egészen új munka, mely annál nagyobb értékkel bír,

minél kevesebb azon történészek száma, kik a római császárság történe-

tét egészben vagy csak részben is önálló kutatás alapján írják meg.

Gregorovius különben ha a régi történet ezen fontos alakját és a kort,

melyre az oly kiváló hatással volt, történeti hséggel és lelkiismeretes-

séggel akarta ecsetelni, máskép nem is járhatott el. mint hogy egészen

új mvet alkotott, mely az els kiadással csakis a czímben egyez. Min-

denek eltt azon roppant anyagot kellett felhasználni és feldolgozni, mely

a Corpus Inscriptionum Latinarum-ban van fölhalmozva és melynek

csak ismeretéhez nagy és kitartó munka szükséges, nem csupán azért,

mert a római epigraphicával, mint történész csak mellesleg foglalkozha-

tik, hanem azért is, mert a Corpus egyes köteteihez csatolt indexek a fel-

iratok idejére nem szolgálnak felvilágosítással és ennélfogva az, a ki

p. o. a Hadrian idejébl származó vagy ezen korra vonatkozó feliratokat

I. lap 3. sor alulról olvasd : Budapest'issa

;

XVII. • 1. » felül » sana

;

16. » 4. » » (jobbra) után elmaradt : Ansio érdem:
38. • 1. » alul » » » 3) átvitt értelemben

:

sejtelem

;

40. » 12. » » (bal) » » Hakana zuzmó

;

41. » 8. » » » olvasd

:

Halkiele- ;

53. » 7. » » (jobb) » Hepo [g.]

;

61. » 18. » fölül (bal) elmaradt

:

História történelem;
140. » 17. » » (jobb) olvasd

:

Kerkea- ;

375. » 16. » alul (bal) elmaradt: Sanajalka páfrány;
488. » 14. » fölül (jobb) olvasd: Vére, -ri vér.
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fel akarja használni, kénytelen azokat saját munkája által összegyjteni

és egybehasonlítani.

Gregorovius két részre osztja új mvét ; az els könyvben, mely

25 fejezetet foglal magában, a politikai történettel foglalkozik, a második

könyv, ugyanannyi fejezetben, az állami és szellemi életrl szól.

Az els részben szerz akként jár el, hogy bevezetésül Hadriannak

azon jellemzését közli, melyet Aurelius Victor epitoméjában olvashatunk

és a mely valószínleg egy újabbi írónak, Marius Maximusnak, mvébl
van merítve. Eladása fonalán ezenkívül sokszor van alkalma a régi írók,

különösen Cassius Dio és Spartiacus azon nyilatkozatait idézni, melyek

Hadrian jellemzésére szolgálnak. Ezekkel szemben szerznek már elejétl

fogva határozott állást kellett foglalni, váljon egyszeren csatlakozik-e

a nevezett írók felfogásához és olyannak akarja-e Hadrianust feltüntetni,

mint a hogy ezen írók nyomán ecsetelhet, vagy más felfogást szándé-

kozik követni, melyet csak a történeti kritika alapján juttat érvényre.

Oregoroviusnak annál inkább kellett elre nyilatkoznia, mivel újabban

két ellentétes nézet áll egymással szemben. Egyik, mely a császári kor

örténetíróinak minden ítéletét, ós a császári udvarok «histoire scan-

daleuse»-ét mindenestl érvényesnek és hitelesnek hirdeti (csak Beulét

kell említenem) ; másik nézet az, hogy a történetírásnak ezen fattyúhaj-

tásait csak az akkori történetírás jellemzésére lehet és szabad felhasz-

nálni, de nem a személyek és viszonyok leírására. Szerz ez utóbbi szem-

pontból itéli meg mindazon adatokat, melyek az irigységben látják a

császár els tetteinek okát, hogy Trajan terveit abban hagyja, a háborút

a parthusokkal nem folytatja és a dunai hidat, melyet Apollodorus épí-

tett, lebontatja. Szerz azon gyalázatos vádat is visszautasítja, hogy

Hadrian szerencséjét a császárné, Plotina, szerelmének köszönheti, két-

ségbe vonja azon mende-mondát, mely szerint Trajanus Hadriant nem
is adoptálta, hanem Plotina és Attianus csalárdul hitették el a világgal,

hogy a haldokló fejedelem Selimesben fiává és utódjává fogadta Had-

riant. «Es ist fraglich, úgymond (20. 1.), ob die Lorberen des Eroberers

jemals die Seele Hadrians mit Eifersucht erfüllt habén. Er hatte andere

Ideale. Wenn er zwischen dem Ruhme Homers und Achilles hatte

wáhlen können, so würde er den des ersten vorgezogen habén.

»

Mindazonáltal Gregorovius nem titkolja vagy simítja el Hadrian

jellemének azon vonásait sem, melyek emberi gyöngéirl tanúskodnak.

Elmondja, hogy nejével, Sabinával, minden küls szinlelés daczára nem
jól élt, hogy különösen az Antinoushoz való botrányos viszonya mélyen

bánthatta Sabinát ; a fejedelem határtalan hiúsága és túlságos önérzete

sem kerüli el a szerz megrovását, valamint állhatatlansága sem, melyet

már az ókori írók is említenek. Mégis úgy látszik, a szerz kissé túl

megy a források által szabott határon, a midn Hadrianust ismételve
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rejtélyes, ratselhaft, embernek mondja. Igaz hogy nem egészen értjük e

fejedelmet, de nem azért mintha jelleme egyáltalában érthetetlen volna,

hanem azért, mert a reá vonatkozó írott források aránylag nagyon hiá-

nyosak, a mely hiányosság miatt számos dolgot nem tudunk megmagya-

rázni. Ezen egy pontot kivéve, tökéletesen egyetértünk Hadriannak

azon rövid, de mesteri kézre valló remek jellemzésével, melylyel szerz az

els könyvet berekeszti és mely mintegy ellentéte azon jellemzésnek,

melyet Gregorovius mve elején a régi írók alapján közöl. Az is mesteri

fogás, hogy a szerz egy régi jellemrajzból kiindulva, nyomról-nyomra

haladva, tetteibl tárja föl Hadriannak igaz jellemét és így a régi alap-

talan és egyoldalú felfogást helyreigazítva, saját nézete eladásával re-

keszti be az els könyvet.

Hadrian korának politikai történetét szerz igen könnyen érthet

okoknál fogva chronologiai rendben adja el és pedig a mennyire lehet, a

fejedelem utazásai fonalán, de mivel ezek, még az újabb részletes kuta-

tások alapján sem határozhatók meg teljes pontossággal, Gregorovius

osak ezen kutatásokat követve, kiséri el a császárt, hosszasan tartó útjá-

ban. Igen czélszer gondolat volt az egyes provincziák rövid történetét

és akkori állapotát épen a császári utazással összefüggésben tárgyalni,

mert különben szerz kénytelen lett volna a történeti szempont helyett

a geographiait alkalmazni és a tartományokat valamint a fontosabb vá-

rosokat földrajzi rendben felsorolni és leírni. Ekként a negyedik fejezet-

tl kezdve, mely a Traján által viselt parthusi háborúval foglalkozik,

(e háborúban már Hadrián részt vett) egészen a tizenkilenczedik feje-

zetig elkísérhetjük Hadriant útjaiban, melyeket közvetlenül Traján halála

után megkezdett. Els sorban Syriába és Judaeába ment, melynek álla-

pota akkor semmi jelét nem mutatta a nem sokára bekövetkezett vé-

rengz lázadásnak ; innen Illyricumon keresztül, a hol a pannóniai és

dáciai viszonyok rendezésével volt elfoglalva, Rómába tért vissza. Majd

a birodalom kormányzatát rendezvén, Galliát és Germaniát, valamint a

dunai tartományokat, továbbá Britanniát, Hispániát és Mauretaniát

látogatja meg és ezen els nagy útját befejezve, a keleti részeket is be-

utazza, melyek reá sokkal nagyobb vonzó ervel bírtak, mint akár Itália,

akár más nyugati tartomány. Azért késbb még másodszor is beutazza

az eltte oly kedves és érdekes tartományokat, eljut Egyiptomba is, hon-

nan visszatérve Athénben az Olympieumot ünnepélyesen felavatja.

A huszadik és következ két fejezet a zsidó lázadás lefolyását adja el,

mely alkalommal igen helyesen jegyzi meg a szerz, hogy ennek törté-

netét nem írta le Josephus Flaviusféle ember; azért ismerjük ez eseményt

oly hiányosan. A lázadás történetét követi az alánok elleni hadjárat elbe-

szélése a 23-ik fejezetben, és ezzel végzdik tulajdonképen a politikai

események fonala ; az els könyv utohó két fejezete inkább Hadrian csa-
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ládi ügyeivel foglalkozik, Aetius Varas adoptiójával és halálával, vala-

mint Antoninus adoptiójával, mire csakhamar a fejedelem halála követ-

kzett.

Gregorovius a most említettek eladásánál rendkívüli tapintattal

volt kénytelen eljárni, hogy az anyagból kelleténél se többet se keveseb-

bet ne öleljen fel. Szeme eltt kellett tartania, hogy a római birodalom,

úgy a mint azt Hadrian átvette, fképen Augustus teremtése volt és

hogy az ettl ered kormányzat általában valamint az egyes provinczi-

ákra, pl. Egyiptomra vonatkozó külön intézkedések, — a Júliusok,

Claudiusok és Flaviusok alatt nem szenvedtek lényeges változást, st
még Nerva és Trajanus, valamint Hadrian is ragaszkodtak a régi álla-

potok fentartásához. Ennélfogva szerz az egyes tartományokról szólva,

igen sokszor kénytelen egészen Augustus koráig visszamenni és a korábbi

császárság fontosabb eseményeit röviden vázolni'. Itt volt szüksége a

legnagyobb óvatosságra, nehogy Hadrian korának leírásába am tervé-

hez nem ill anyagot vegyen fel. Mivel erre nézve határozott szabályt

nem lehetett alkalmazni, csak a történetíró tapintata mutathatta meg
neki a helyes utat. Mindenesetre feltn, ha az olvasó egy Hadrian korát

tárgyaló mben folyton Augustus intézkedéseire talál hivatkozást, de

tekintetbe véve a római birodalom történeti fejldését, Gregorovius ez

eljárást nem mellzhette.

A második könyv els fejezeteiben, melyek a római birodalom

állapotáról, a kormányzatról, a városok, municipiumok és coloniákról,

Itália ós Eóma viszonyáról, valamint a senatus, lovagi rend és a fejede-

lemrl szólnak, még nagyobb mértékben hivatkozik szerz Augustusra

és ennek intézményeire. Igen helyesen. Mert a fhatalom — principatus

— megmaradt azon alakban, melyet Augustus megteremtett, csaknem

változtatlanúl egészen Septimius Severusig, s így Hadrian állása is az

Augustusi alkotmány, illetleg a Vespasianus-féle lex de imperio által

bizonyos formák közé volt szorítva, melyeket Hadrian is tisztelt, a midn
megválasztatását a senatussal ersíttette meg. Ép úgy a provincziák min-
sége, a szerint a mint a császárnak vagy a senatusnak voltak alárendelve

ugyanaz maradt, valamint azon külömbség is, mely egyrészt a senatus

által kizsarolt, másrészt a császár vagy legátusai által kormányzott pro-

vincziák között fennállott. Ez utóbbiak száma általában növekedett

Augustus óta ; egyjk vagy másik provinczia a senatus kormányzatából

átment a császáriba és megfordítva. Továbbá az egyes községek kormány-

zata Hadrian alatt épen azon törvények által volt szabályozva, mint

ezeltt, csak hogy e kormányzat elnyösebb módozatai, a civites külön-

böz formái, nagyobb tért foglaltak el, a mi a fejldés természetébl kö-

vetkezett. Ezekrl szólva azonban egyet elmulasztott Gregorovius, a mi

a császári kor municipiumaira nézve felette fontos, t. i. a városi hatóság
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szervezetét, ha csak röviden is, jellemezni ; nem szól a különböz duum-
viri és quatuorvirirl, nem említi a quinquennalesek hatáskörét, az ordo

decurionum-ot stb, és a mi fdolog, egészen mellzi az annyira fontos

Lex Salpensana és Malacitaná-t. St a duumviri és quatuorviri-re nézve

nyilván téved, midn azt mondja, hogy a municipiumokban és coloniák-

ban egy duumvir vagy quatuorvir viselte a legfels hivatalt mint egy con-

sul egy évig ; mert a duumvir és quatuorvir ép úgy mint a consul társá-

val együtt, de sohasem egy maga viselte a fhivatalt.— Hadrian uralko-

dása továbbá a római jog történetében korszakot alkotott az által, hogy

a fejedelem az edictum perpetuumban, melyet Salvius Julinaus készített,

a római tisztviselk legfontosabb törvényeit, az edictumokat, összegyj-

tette ; errl szól szerz a második könyv hatodik fejezetében, kiemelvén

hogy a Hadrian korából ered törvények sokkal több humanitást tüntet-

nek fel a régebbieknél és kiemeli Hadriannak azon törekvését, hogy a

szabad polgárok számát lehetleg szaporítani akarta.

A könyv legérdekesebb része a hatodik fejezettel kezddik, melyben

tu dományról és a tudósok életmódjáról, a római és görög irodalom

egymáshoz való viszonyáról szólván, röviden jellemzi a birodalom legfbb

tudományos intézeteit. Különösen a rómait, athénit és alexandriait.

Igen természetes, hogy a két nép irodalmát egybe vetvén, a hellénnek

adja az elsséget, mert ez Hadrian alatt igen virágzó állapotban volt,

habár a régi classicus irodalomtól nagyon távol állott.

A bevezet megjegyzések után mesteri kézzel rajzolja a hellén és

római próza termékeit, a római szónoklatot és hellén sophistikát, elébünk

vezeti az akkori költket, jellemzi Phlegont, Artemidor álmos könyvét,

valamint az arany szamárról szóló regényt. A bölcsészetrl szólva, szembe

állítja a stoicismust és cynismust és különösen felkelti az olvasó figyel-

mét a Peregrinus Proteus és az Abonoteichosi Alexandros bemutatásá-

val. Miután ezen alakok már a Hadrian-korbeli vallással is szoros ösz-

szefüggésben állanak, a mennyiben annak kinövéseit képviselik, hozzájuk

fzi a vallásos nézetek rajzát. Megemlékszik a jóslásról, melynek védje-

ként Plutarchot tünteti fel, Hadrian mysticismusáról, mely melyett Anti-

nous istenitésérl szól. A római-görög vallás ezen félszeg irányainak

feltüntetése után, azon törekvésekrl szól, melyek az állami vallás javí-

tását czélozták, különösen Plutarchot és Luciant emelve ki és kimutatva,

hogy mindkett, habár egészen ellenkez eszközökkel, ugyan azon czél

felé, a vallásos élet újjá alakítása felé tartanak. A mi ezeknek nem sike-

rit, azt a keresztyén vallás érte el ; ezért is ennek állapotát kapcsolatba

hozza a pogány írók mködésével. Ezzel végzdik a tizennyolczadik feje-

zet. Habár szerz e szakaszt bátran egy külön czím alatt összefoglalhatta

volna, — ezt még sem tette, és pedig úgy látszik azon okból, hogy az
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egésznek ökonómiáját meg ne rontsa, a mely szerint a politikai és m-
veltségi állapotok rajza egy-egy külön könyvnek tárgyát alkotja.

Felületes szem e fejezetek felette változatos tartalmában összefüg-

gést els tekintetre alig talál, de ez csak látszat. Épen abban remekelt

Gregorovius, hogy a legkülönbözbb tárgyakat, melyeket kevésbé avatott

kéz küls schemák szerint adott volna elénk, a legmesteribb módon egybe

kapcsolta, úgy hogy azok, mint a láncz egyes szemei következnek egy-

másra, mely szemek közzül csak egyet is más hova áttenni, annyi volna,

mint az egész eladásnak folyamatát megzavarni.

Másrészt azonban, — minden egyes fejezet magában véve egy

külön és remek egészet képez, melyet a többi fejezetre való tekintet nél-

kül érteni és élvezni lehet.

A könyvnek utolsó fejezetei a Hadriánt és korát annyira jellemz

mvészettel foglalkoznak. Gregorovius hosszas és számos útjában ez id-

szak mvészeti tárgyait nagyobb részt megtekinthette és így Ítéletében

teljesen önálló. — Azért e fejezetek is a legnagyobb érdekkel olvashatók

és, a mennyire képek nélkül lehet, felidézik az emberben a görög-római

világ utolsó virágzását, a mi különben is az egész mnek kitzött czélja

és teljesen megoldott feladata.

Frhlich Róbert.

Petroniustól.

Baehrens P. L. M. IV. ÍM. sz.

íme galambocskák fészkelnek harczi sisakban !

Látszik hogy Marsnak mennyire híve Venus 1

)

P. T. E.

*) Ez az az epigramma, melyre Arany, Aristoph. Lysistr. 701. versénél

czéloz. Jegyzete így szól : «In galea Mártis nidura fecere columbae. Az eszme,

úgy látszik, a görögöknél is megvolt*. (Aristophanesnól ugyanis egy n azt

mondja: hát e sisakba szüljek, mint a galambok?)

24*
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Hardy. — Le theatre á" Alexandre Hardy. Marburg, 1883. Négy
kötet.

Hirsch F., Gesehichte der deutschen Literatur von ihren Anfangen
bi8 auf die neueste Zeit. I. kötet. A középkori irodalom. Leipzig, 1884,

Friedricb.

Hofmeister R., Sprachliche Untersuchung der Reime Bemárts von
Ventadorn. Heilbronn, 1883, 1 mk. 20.

Hoffmann Emánuel, Studien auf deni Gebiete der latéin. Syntax.
IV. Wien. 1884, Konegen, 131 1. 1 frt 80.

Holhcnburg O., Über Lessings Lehrgedichtc. Berlin, 1883, a kir.

reáliskola programmja.
Hopf G. W., Alliteration, Assonanz und Reim in der Bíbel. Ein

neuer Beitrag zur Würdigung der Lutherseben Bibelverdeutschung. Erlan-

gen, 1883, Deicbert, 50 fill.

Horaz, Briefe. Übersetzt und mit einer Einleitung, Inhaltsübersich-

ten, sachlicben und sprachlicben Anmerkungen versében von Friedr. List.

I. Buch. Erlangen, 1884, Deicbert, XXIV s 137 1. 2 mk.
Horning Ad., Zur Gesehichte des lateinisclien c vor e und i im

Romanischen. Halle, 1883, Niemeyer, 140 1. 3 mk. 60.

Horstmann C, S. Kditha sive Chronicon Vilodunense im Wiltshire

Dialekt hrsg. Heilbronn, 1.SN3. Henninger, 116 1. 4 mk.
Jacoby Joh., Geist der griech. Geschichte

y
hrsg. von Franz Itühl.

Berlin, 1884, Hofman, 258 1. 4 mka.
Joinville, Histoire de saint Louis. Texte originál ramené á l'ortho-

graphe des chartes, précédé de notions sur la langue et la graininaire de

Joinville et suivi d'un glossaire, par Natalis de Wailly. Paris, 1883. Hachette,

X ós 340 1. 2 fres. (Classiques tranqais)

Juliién Ad., La comédie á la cour. Les tJiéatres de la sociétc royale

pendant le siecle dernicr. La duchesse du Maine et les grandes nuits des

sceaux, madame de Pompadour et le théátre des yetits cabinets, le thédtre

de Marié-AntoineHe a Trianon. Paris, 1883, 323 1.

Kern Fr., Zur Methodik des deutschen Unterrichts. Berlin, 1884.

Nicolai, 112 1. 1 mk. 80.

Kiette Joh., William Whycherley's Lében und Werke. Mit beson-

derer Berücksichtigung voji Whycherley als Plagiator Moliéré**. Ein Bei-

trag zur Literaturgesehichte des XVII. Jahunderts. Münster, 1883, 75 1.

Knauke, Le Lutrin de Boileau et The rape of the Lock de Popé.

Nordhausen, 1883, realgymnas. programm, 8 1.

Körting Gu*t., Kncyclopaedie und Methodologie der romanischen Phi-
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lologie mit besonderer Berücksichtigung des Franzbsischen. I. Erörterung
der Vorbegriffe. Einleitung in das Stúdium der román. Pbilologie. Heil-

bronn, 1884, Heninger XVI. ós 244 1. 4 mka.
Kókler, Shakespeare vor dcm Forum der Jurisprudenz. I. Würzburg,

1883. Stahel, 99 1,

Ktihn A., Über dis angelsachsischen Gedichte von Chrisl und Satan.
Jena. 1883. Deistung, 42 1. 80 fill.

Lampél J., Die Einleitung zu Jans Enenkels Fürstenbuch. Ein Bei-

trag zur Kritik oesterr. Geschicbtsquellen. Wien, 1884. Hölder, 1 mk. 80.

hangé Aug., Der vokalische Lautstand in der franz. Sprache des

XVI. Jhts. nacb den Zeugnissen der altén Grammatiker und den Grund-
sátzen der neueren Phonetik dargestellt. Elbing, 1884, Meissner 46 1.

1 mk. 50.

La Bochefaucauld, Maximes, premier texte inprhró á la Haye en
1664, collationnó sur le ms. autograpbe et sur les éditions de 1605 et 1678,

prócédó d'une próface par Alph. Pauly. Paris, 1883. Morgand, XX. és 129 1.

Lemaitre Juh, La comédie aprés Moliere et le théátre de Dancourt.
Paris, 247 1.

Les grand* écrivains de la Francé : J. de La Fontaine. Tome I.

Paris, 1883. Hacbette. CG és XXIV és 471 1. 7 frcs 50.

Leasing, Nathan el Sábio, traducido al castellano, directamente del

aleman, y con el arrcglo de Schiller pára el tt'atro, por N. TJranga,

Madrid, 1883.

Lessing i-m Urtheile seiner Zeitgcnossen, gesammelt und heraus-
gégében von Július W. Braun, I. 1747—1772. Berlin, 1883. 452 1. 9 mka.
— ^Szerz már kiadta a Scbiller és Goetbe munkaira vonatkozó korabeli

bírálatok legkiválóbbikáit. Mind e gyjtemények értékes irodalomtörténeti s

életrajzi anyagot szolgáltatnak, de egyebet nem is, mert a szerz csak a
bírálatok lenyomatását eszközölte. A gyjtött anyag feldolgozását, má-
sokra bízta.

Lettres de Joachim du Bellay, publ. d'aprés les originaux par P. de

Nolhac. Paris, 1883, 102 1. 6 frcs.

Linnig Fr., Deutsche Mgthen-Marchen. Beitrag zur Erklárung der

Grimm'scben Kinder- und Hausmárchen, Paderborn, 1883. Schöningb, 222 1.

3 márka.
T. Livi ab rbe condita libri. Recogn. H. J. Müller. III., libros V.

et VI. continens. Berlin, 1884. Weidmann, VIII ós 89 1. 75 fill.

Lummart A., Die Orthographie der ersten Folioausgabe der Shake-
speare'schen Dramen. Halle, 1S8Í. Niemeyer, 64 1. 1 mk. 60.

Luther'8 D. Martin, Werke. Kritische Gesammtausgabe. I. Bánd.
Weimar, 1883. Böhlau, XXIV és 712 1. 4°. Ára 18 mka.

Macchiavelli N., Lettere famigliari, publicate per cura di Edoardo
Alvisi. Firenze, 1883, XX ós 531 1. 2 lir.

Mahn A., Die eptúche Poesie der Provenzalen. I. Bd. Einleitung.

Girartz de Rossilbo. 1. Lief. Berlin, 1884. Dümmler. XXXII ós 16 1.

1 mka 50.

Mauss Franz, Die Charakteristik der in der altfranz. Chanson de
geste ,Gui de Bcurgognei auftretenden Personen ncbst Bemerkungen über

Abfassungszeit und Quellén des Gedichtes. 18S3, 103 1.

Meister Pathelin, altfranzösischer Schwank. Uebersetzt und für die

deutsche Bübne bearbeitet von A. Gráf Wickenburg. Wien, 1884. Rosner.
1 forint.

Meister Stephan's Schachbuch. Ein mittehiiederdeutschcs Gedicht des

XIV. Jhts. Mit 16 lithographirten Tafcbu A dorpati észt társulat kiadvá-

nya, Leipzig 1883, 3 mka.
Közli : Hellebrant Ahpád.
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Felhívás a magyar nyelv barátaihoz.

Budenz József, a magyar és altáji nyelvtudomány elsrend baj-

noka, huszonöt év óta, egy teljes negyedszázad óta mködik az össze-

hasonlító nyelvészet terén. Büszkén mutathatunk munkáira, melyek a
mieink, s még a jövben is sokat várhatunk a férfikora delén álló tudóstól.

A iefolyt huszonöt évnek felét egyetemi mködésével is terméke-
nyebbé tette, és számosan vagyunk szerteszét az országban, a kik a tudo-
mány szeretetét és nyelvünk tudományos ismeretét els sorban 6 neki
köszönhetjük.

A tanítványok szövetkeztek, hogy méltóképpen kifejezzék meste-
rüknek hálájukat a múltért, szerencsekivánafcaikat a jövre. Az ünneplés-
nek legméltóbb alakját abban véltük megtalálni, hogy a sajtó alatt lev

BtDESZ-ALBIin
lapjain tudományos törekvéseinknek egy-egy gyümölcsét nyújtjuk emlékül
mesterünknek. A gyjtemény, mely nagy lexikon 8°-rétben díszes kiálli-

tásban és srn nyomva 17— 18 ívnyi terjedelemmel f. é. márczius 15-re
kerül ki a sajtó alól, a magyar nyelvnek minden barátjára nézve érdekes
és tanulságos lesz ; ilyenné teszi els sorban Budenz Józsefnek sikerült

arczképe, életrajza és összes megjelent munkáinak pontos jegyzéke, de
másrészt a közölt dolgozatok is, mert ezek, mint az alábbi tartalomjegyzék
mutatja, változatos egymásutánban fölkarolják nyelvtudományunk legkü-

lömbözbb tárgyait.

Ezen vállalatunk támogatására szólítjuk fel nyelvünk mivelit és

barátait, kiknek úgy is ritkán van alkalmuk áldozatkészségüknek ilyen

irányban kifejezést adni. Hogy pedig ez áldozatkészségnek még határo-
zottabb czélja és eredménye legyen, az anyagi sikert is egy tudományos
céllal tettük kapcsolatba, a mennyiben a tiszta jövedelmet a Reguly-alap
gyarapítására szántuk.

Ismeretes dolog, hogy ez alapnak czélja a rokon nyelvek területén

teend tudományos utazások segéllése, és hogy az alapnak éppen maga
Budenz József a megteremtje. Azzal is kedveskedni fogunk mesterünk-
nek, ha sikerül az tudományos alapitványát némileg gyarapítanunk.

A Budenz-Albumnak ára elfizetk részére 2 frt 80 kr. (bolti ára
nagyobb lesz). Az elfizetéseket mennél elbb kérjük, mert az albumot
korlátolt számú példányokban nyomattuk. A pénzek postai utalvány-
nyal az alulirt könyvkereskedésbe küldendk.

A MicrkeHztö bizottság

:

Dr. Halász Ignácz. Dr. Simonyi Zsigmond. Dr. Szinnyei József.

Bizományos :

AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉS (Knoll Károly és Társa).

A Budenz -Album Tartalomjegyzéke.
Budenz József. (Életrajz). — Kalevi Toeg. Elhang. Észtbl. Dr. Simonyi Zsigmond.

— Kalevi Poeg. (Az észt nép eposza). I. ének. Vikár Béla. — Az ugor népek. Dr. Szinnyei

József. — A finn igeképzés-tanból Ugyanaz. — Mássalhangzók gyengülése a finn nyelv-
ben. Ugyanaz. — Adalékok az ugor nyelvek jelentéstanához. Ugyanaz. — Önállósított

határozók Dr. Simonyi Zsigmond. — A páü (fej) szó szerepe a finn nyelvben. Dr. Szinnyei J.

— Az ugor összehasonlító verstanról Négyesy László, — A magyar nyelv hangjai. Balassa

József. — A lapp nyelvjárások. Dr. Halász Ignác — A rhythmus hatása a szóképzdésre.
Körösi Sándor. — ADebreczeni codex. Volf György.— Gyarraathi Nyelvmestere. Háhn Adolf.
— Bennünket, benneteket. Töml Gyula. — A göcseji nyelvjárás alaktana. Kardos Albert
— Falud! Ferencz nyelvérl. Kasztner Géza. — A ó képzs igonév a régi magyar nyelvben,
Könnye Nándor. — A «kii igeköt használata. Kunos Ignácz. — A többes képzése az altáji

nyelvekben. Munkácsi B. — Lapp népdalok. Dr. Halász Ignácz. — Budenz irodalmi
munkássága.
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BEFIZETÉSEK FEBRUÁRBAN 1884.

1883-ra. Bendés tagoktól : Román Sándor, Himpfner Béla.

Lintner Lajos, Malmosi Károly, Paulik Gyula.

1884-re. Bendes tagoktól: Veres Ignácz. Székely Ferencz,

Szigethy István, Dr. Heinrich Gusztáv, Farkas József, R. Vozári

Gyula, Hegeds Béla, Horvát Gellért, Káposztássy Jusztinián

(tévedésbl pro 1883 volt kimutatva. Az oklevél diját is befizette

már 1881-ben).

1883-ra. Elfizetk részérl: Zombori állami gymnasium,

Jánosi Boldizsár, Beszterczebányai gymnasium ; pótfizetés.

1884-re. Elfizetktl: Székely-Keresztúri gymnasium, Zilahi

reform, tanári kar; pótfizetés. Lcsei kir. kath. gymuasium.

Körmöczbányai reáliskola. Csurgói gymn. tanári kar l
; « évre.

Beszterczebányai gymnasium; pótfizetés. Zsolnai kath. gymna-

sium. Szegedi gymnasiumi önképz kör. Budapesti Egyetemi

olvasókör. Bajai zirez-cisterczi tárház. Csiki Lajos. Kassai reál-

iskola.

1884-re. Eendkivli tagoktól : Német Géza.

Digitized by VjOOQIC



M

A Franklin- Társulat kiadásában Budapesten

megjelent és minden könyvkereskedésben kapható

:

FRANKLIN-KÖNYVTÁR.
DTJRinr VICTOR. Világtörténelem. Átdolgozta és Magyar-

ország történetével bvítette Dr. Ballagi Aladár. Fzve 3 frt.

VERNE JT7LES. A föld felfedeaeae. Magyarra fordította és

tárgymutatóval ellátta Dr. Brózxk Károly tanár.

I. kötet: A híresebb utazók története a legrégibb idktl
a XVIIL századig. Fzve 2 frt.

II. kötet: A XVIII. század híres hajósai. Ftizve 2 frt.

HOITSY PÁL. A mi as embert környékeit. Olvasmányok

a természet világából a mvelt közönség és az ifjúság számara.

Dr. Berlin munkája nyomán a hazai viszonyokhoz alkalmazva

írták többen. Száznegyvenhét ábrával. Fzve 3 írt.

PULSZKY FEREKCZ. Életem ee kérem. Két kötet. Máso-

dik kiadás. Szenó fénynyomatu arczképéveL Fzve 5 frt.

Fenti kötetékkel a tudományos ismeretek különböz mezejérl
válogatott munkák sorozatát nyitjuk meg oly szándékkal, hogy
közönségünk minden mvelt vagy mveltségre törekv tagjának
néhány év alatt keeeee hásikönyvtárt adhassunk által.

Ügy gondoljuk, hogy a különböz mvek szakszer kiválasz-

tásával és tetszets tárgyalásával azoknak is igen lényeges szol-

gálatot teszünk, kik alapos és rendszeres iskolai képzésben vagy
kevésbbé részesültek, vagy a kiknek polgári állása a rég megtanult,
de már idestova elfelejtett ismeretanyagnak utánpótlását más
módon, mint önképz olvasás utján, nem engedi meg. Ép ezért

az e sorozatban megjelenend egyes mvek kiválasztásánál különös
figyelemmel leszünk arra, hogy azok megértésére az úgynevezett
tudományos képsettség ne legyen okvetlenül szükséges, mihez
képest e munkák mindenike vonzó és könnyen érthet modorban
dolgozza fel a tudomány anyagát, hogy így az olvasó könny
szerrel, a verejtékes munka mellzésével gazdagíthassa ismeretkörét.

€Franklin-Könyvtár»-unk minden kötete a tudomány egy-egy
ágát a mtgi egeidében fogja tárgyalni és felölelni. Kötetenként
is megszerezhet lesz; rátukmálásról vagy a többi kötetek meg-
vételének kötelezettségérl szó sincsen. Régi szokásunkhoz ragasz-

kodva, e vállalatunknál is lemondunk a reolame és colportage
nagy dobbal járó eszközeinek alkalmazásáról, mert meg vagyunk
róla gyzdve, hogy az a közönség, mely a világ mai haladó
mozgalmai közepett a komolyabb olvasmány szükségét érzi, meg
tudja különböztetni a tanulságos könyvet a gyári férczelménytól ; jó
könyveknek pedig csalogató czégér nélkül is elegend vevje akad.

FIANKim-TARSUUT NYOMMÜA.
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TARTALOM.^

H4hn Adolf, Egy kiadatlan költemény Gyöngyösi Istvántól

Táry Jóssef, Az ngor-magyar iheoria. III. (Vége.)
,

Korit Ignáos, A görög tragédia Euripides után. IV. (Vége.) ,]

n
;

Fináosy Ern, Pindaros élete és költészete. II.
'

Hoinrioh Gusztáv, Alajos-dal.

HAZAI IRODALOM. CBerny-Dávid, latin *tüus*gyakorlaÍok II.

Ssarvas Gábortól. — Borovszky S., A dákok, Frohlioh Róberttl.
KÜLFÖLDI IRODALOM. Johann Meissner, Die englischen

Komödianten in Oesterreich zur Zeit Shakespeare's, Helnrioh Gusztávtól.
— F. Techmer, Internationale Zeitschrift fíir allgeineine Sprachwissenschaft,
Mayr Anreltl. — Johann Rumpel, Lexicon Pinílaricum, Fináosy Erntl.
— Egger, Katharsis-Studien ; M&hns, traf>ische Katharsis; Köhler, Wahrheit
der Tragiker; Thiemaun, Homerische Formenlehre, Peos Vilmostól. —
Minor, Die Schioksaistragödie, HelnriqV Gntstávtól. -£-

"" Saáifejcl, jDer
Hellenismus in Latium', Latkóosy Mihálytél. — Spengler, Wolfgang Schmeltzl,

Erdélyi Károlytól.

PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 8. Olejovits, A ró-

mai triuuiphus,— és 9. Burián, Görögös alakok Virgiliusnál, Gsengeri Jánostól*— 10. Proháska, Arany J. emlékezete, Kardos Alberttl.
kisfahuly-társaság : Jelentés a Lukács Krisztina-jutalomra hirdetett pá-

lyázatról.

Lönnrott Illés f. Dr. Ssinnvel'Jéssoftl.
Fordítások : Eeosi Simonides gyászverseibl, Dr. Fináosy Erntl.
Vegyesek : Tell-irodalöm.— Budapesti Philologiai Társsas^ág.— Könyvészet.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny a Magyar Tudományos
Akadémia megbízásából és támogatásával jelen ugyan meg, de tartalrtumtt

egyedid a szerkesztség felels.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny tiz havi füzetben, minden
hónap (augusztus és szeptember kivételévelj l*én, évi 40 ívnyi terjedelem'

ben jelen meg. .

Elfizetési ára : Egész évre 6 frt> fél évre 3 frt. Egyes füzetek 60 kr.

Az elfizetési pénzek Knoll Károly akad. könyvárusnak (Akadémia) ezim-

zendk. '

Szerkeszti üzenetek.

Bogisich Miliály ós Kondor József urak ellenbirálatait késn vettük,
azért csak a jöv füzetben közölhetjük. — T. M. J.< Szarvas. A tiszteletdijat

Volf Gy. ur vette át. — B. J. Megküldtem. — R. A. Greguss Ágost Shakes-
peare-könyvéért kapta a Karátsouyi-dijat, de csak a munka fele készülvén el,

csak a díj felét vette föl. — K. V. Levelet irok a revisio megküldésekor. —
Sp, L. Köszönettel vettem, már szedés alatt van. —* Phil. A class. pbilologia
körébe es dolgozatok fölvételérl P. Tb. E. határoz.
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EGY KIADATLAN KÖLTEMÉNY GYÖNGYÖSI ISTVÁNTÓL.

E költeményre, mely most jelenik meg elször teljesen, már
Kultsár István felhívta volt a köz figyelmet, e század elején, a

Hazai Tudósításokban (1806 július 9). Irodalmunk ez érdemes

munkása, ki, egy évtizeddel elbb, Mikes Leveleit megmenté az

enyészettl, nagy örömmel jelenti, hogy Jankovich Miklós könyv-

tárában Gyöngyösinek egy ismeretlen költeményére akadtak, «mely

a Murányi Venushoz, tárgyára nézve, hasonlít, csak hogy semmi
név benne nincsen ». A költeményt akkoriban Horvát István ki is

akarta adni, de — úgy látszik, a censura miatt — szándékáról le

kellett mondania.

Azóta, több mint fél századon át, elfeledten pihent a becses

kézirat, a Nemzeti Múzeum magyar foliói közt, s midn Thaly

Kálmán, 1872-ben, a Thököly- és Kákóczi-kori költészethez Adalé-

kait közre bocsátja *), 8 ez értékes ereklyét is kivonja a feledség

homályából : csodálkozását fejezi ki hogy e mrl eddigelé nem
törtónt említés, s hogy «nyomtalanul keresztül surrant fölötte a

régibb irodalmunk kincséit kutatók figyelme*. A kurucz világ tör-

ténelmének fáradhatatlan búvára kitn kommentárt írt e költe-

ményhez, s ámbár, nyomatékosan, azt a megjegyzést teszi ott hogy

nyelv, verselés, eladásmód — egészen Gyöngyösire vall : mind-

azáltal, még nem meri szerzjéül Murány költjét mondani, — azt

a költt ki Wesselényiben a király iránti hséget, a loyalitást

magasztalja s oly kesern kifakad az erdélyi «pártütk» ellen.

Késbb azonban Thaly mind inkább meggyzdik hogy a költe-

mény csakugyan Gyöngyösi munkája, s e meggyzdését több

ízben kifejezi 2
). Ma már határozottan el van döntve a kérdés 8

), s

x
) Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez Thaly

Kálmántól. I—II. Pest, Ráth Mór. 1872.

*) Többek közt, 1. Századok, 1872, p. 200.
8
) L. Marusák Pál jeles czikkét a Nemzeti Hírlapban (1879 május 31.).

Philologiai Köslöny. Vm. 5. 25
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— mondhatni — ha kell tekintetbe veszik Gyöngyösi politikai

magatartását, egyéni jellemét s az akkori országos viszonyokat : a

kérdésnek ez a része alig kerülhet bármikor is érdemleges vita alá.

Gyöngyösi ép úgy ingadozott a különböz pártok és irányok közt

mint a legtöbb magyar, ki hazája jóvoltáért az úgynevezett telve-

ket» bármikor szegre akasztá. Most török-, majd német-párti, most

a «kardos griffhezi köti reményeit, majd az erdélyi mozgalmakba,

a török szövetségbe veti bizalmát s a genialis kurucz vezér fényes

sikereitl ragadtatik el. Jól mondja Arany László hogy Gyöngyösi

loyalitása a változó idkkel együtt, alakuláson megy át, s ez

kiérzik mveibl is. *)

E loyalitásnak azonban a Thökölyrl szóló énekben nyoma
sincs már, st ez határozott, ers visszhangja a forradalmi moz-

galomnak. Gyöngyösi egész lélekkel a kurucz párthoz szegdik,

annak elveit vallja, s annak vezérét dicsíti. Könnyen hevül szí-

vét az a remény tölti el hogy «az ég hazának üszke» megalszik

immár, s Thökölyvel, végre, elérkezik a várt nap

«Az melyen kalpag szab rendet az kalapnak.*

De Thököly csillaga hamar lehanyatlik. A kassai gylést

(1683) nyomban követi a török szövetségesnek bécsi, majd pár-

kányi és esztergomi kudarcza, azután Thököly veresége Pozsony-

nál, késbb a felvidéki várak eleste és a kurucz vezér elfogatása

Nagy-Váradon. S az agg költ fájó szívvel látja mint foszlanak el,

egymás után, a remények melyeket hséhez fzött, — mint követi

a vakító fényt mélységes homály. Thököly 1683-ban éri el

hatalma, dicssége és boldogsága tetpontját, s ezt a dics és bol-

dog korszakot tárgyalja e költemény, melyet ép oly nehéz volna

pontosan definiálni mint Gyöngyösinek bármely müvét. Politikai

czélzatú allegória, melyben a lyrai heves ömlengés sajátságosan

vegyül a hideg reflexióval, a «fabulás» apparátus a históriával és

pompás leírással. Felöleli az 1682-ik év eseményeit, s a kassai

gyléssel végzdik, mely 1683 február közepéig tartott. E fényes

idszak magában foglalja Thököly egybekelését, májusban, Zrínyi

Ilonával, diadalmas hadjáratát júniustól a téli fegyverszünetig,,

nagyszer diadalútját s a lelkes fogadtatást melyben a Felvidék

*) A magyar politikai költészetrl (akadémiai székfoglaló). Budapesti

Szemle 1874. I.

Digitized by VjOOQIC



GYÖNGYÖSI ISTVÁN KIADATLAN KÖLTEMÉNYE. 363

népe részesíté midn nejéhez visszatért. De a valódi tartalom, a

költemény góczpontja, f és legnagyobb része : az a frigy mely

Thökölyt Rákóczi özvegyével egyesíté. A hs itt, valójában, nem a

kurucz vezér, nem is Rákóczi özvegye, — egy sem a kett közül

:

a költemény hse Venus, a szerelem istenasszonya. S itt eszünkbe

jut Arany Jánosnak ama finom megjegyzése, hogy Gyöngyösi,

alapjában, lyrai költ, a szerelem költje, s hogy tárgya mindig és

mindenütt a szerelem. *) Mintha a ezélja nem volna más mint

kimutatni a szerelem hatalmát az élet minden viszonyában, s

mintha itt is azt a tételt kell vala bizonyítani hogy Mars el nem
lehet Venus nélkül, ós viszont

:

Mars animare sólet Venerem, Venus inclyta Martem.

Thököly hajóját a szerelem hajtja, s diadalának f tényezje

az a frigy melynek megkötését szívbeli vonzalom és pártérdek

egyaránt javallottá. A költemény egyik fele azzal foglalkozik

hogyan jött létre, Venus indítására, ez a házasság ; a másik azt tár-

gyalja hogyan mozdítja el a házasság Thököly és a bujdosók

ügyét. Az egész arra a kérdésre felel, mi az eredmény ha Venus

szaván indulunk s híven követjük sugallatát. Egy szóval, ez a sze-

relem apotheosisa is, — azonkívül hogy, els sorban, politikai

irányzato8 költemény.

Gyöngyösi, mint Gömör megye képviselje, részt vett a fels-

magyarországi rendek kassai gylésében, «mely a fölkelt rendek

politikai irányára dönt vala, s a törökkel kötött szövetséget hatá-

rozott érvényre emelé». a
) A rendek egy része itt nem akart színt

vallani, akár azért mert nem bízott eléggé Thökölyben, s a török

szövetséget perhorrescálta, akár azért hogy a visszavonuló utat

el ne zárja teljesen maga ell, ha a fölkelk ügye netalán rosszra

fordul. Úgy látszik, Gyöngyösi azzal a czélzattal írta e költeményt

hogy az ingadozókat megnyerje Thököly és a török szövetség

ügyének, — hogy megszilárdítsa bennök a hitet e szövetség hat-

hatós voltában, 8 hogy bizalmat ébreszszen a kurucz*vezér szemé-

lyéhez és politikájához. íme, Wesselényi udvari költje, ki egykor

*> Arany János Prózai Dolgozatai (Badapest, 1879) p. 27:2.

*) Thaly Kálmán, Adalékok I, 111. — V. ö. Majláth Béla, A fels

vármegyék rendéinek gylése Kassán 1683-ban. Bnda-Pest, Athenaeum, 18XH

25*
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Ferdinánd hívét s a loyalitást magasztala, most, élete alkonyán,

Thököly politikáját szolgálja, kurucz költvé lesz

!

Hogy miért nem adta ki maga Gyöngyösi e mvet, vagy

legalább miért nem írta nevét a fenmaradt két példányra 1
), — ha

ugyan ezek tle származnak : a szíves olvasó könnyen megfejt-

heti. A Lobkowitz s Caraffa idejében effélét kiadni nem volt

tanácsos, s a kuraczvilági költk java részét a névtelengég homálya

fedi. Mikor e költeményeket olvassuk, mintha szilaj harczi kiáltást,

majd szivig ható siralmat hallanánk távolból : — de a hsöket ós

martyrokat, a bárdok egész raját nevükön nem szólíthatjuk.

A m költi értéke — természetesen a Gyöngyösi költészetét

tartva szem eltt — nem kisebb mint történelmi becse, melyhez

semmi kétség nem fér. Thaly jobbára a történelmi érdek részle-

teket szemelte ki az egészbl, «az összefüggést, a hol kellett, egy-

befügg sorokkal állítván helyréi. 2
) Mi az egészet közzé teszszük,

híven és változatlanul az egykorú kézirat nyomán, hogy valahára

teljes elégtételt szolgáltassunk Gyöngyösi szellemének, kit egész

egy századon át a legnagyobb magyar költnek tartottak, s kirl

Gvadányi úgy nyilatkozik, hogy «nála nagyobb poétát magyar anya

még nem szült*. Háhn Adolf.

Ének Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról.

(1683.)

1

.

Az ki régen fegyvert fogott hazájáért, 8

)

Küszködik is annak megmaradásáért, —
Mint amaz nagy Hektor régenten Trójáért,

Avagy Horatius Eóma váltságáért, —
2. Monda Yenus Annak : «Tedd le sisakodat,

Töröld meg az harczi porbul homlokodat,

Oldd le oldaladrul felkötött kardodat,

Kemény forgatása tágítsa *) markodat.

*) Thaly szerint (Adalékok I, p. 107), a költeménynek «máö egykorú

példánya a ni. kir. tud. egyetem könyvtárában is megvan ». E példányt

azonban nem sikerit feltalálnom, mintliogy több más kézirattal van
együvé kötve.

*) Thaly i. m., p. 112.
3
) «Thököly 1678-ban állott a bujdosó magyarok élére.* (Thaly.)

*) Tágitni : megereszteni, elhagyni, engedni.
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-t. Az mezei porban eleget trtél már,

Mely sok szenvedéssel és tördéssel jár.

Annyira magadot ott vesztegetned kár

;

Ha veszed, azoknál kedvessebb élet vár.

4. Az vászon házakbúi kelj szép palotában,

,Az rögös pázsitrúl puha nyoszolyában
;

Ne helyheztesd kedved mind csak Bellonában,

Befogad Inno is örömest ágyában.

5. Az jó módot talám nem is kell megvetned,

Szerencse üstökit ell kell keresned
;

Ha tarkójához nyúlsz, el kell onnét esned,

Mert kopasz ott, — nem lesz kezed hova vetned.

6. Az egész planéták *) azon megegyeznek,

Hogy ebben te néked egyaránt kelveznek,

Minden segétsóggel lenni igyekeznek,

Érdemes voltodrul mert jól emlékeznek.

7. Az egy Iupiternek 8
) van kedvetlensége,

Iparkodni is kezd sasa körmössége,

Hogy kezdett dolgodnak benszakadna vége :

De nem engedi azt az Hold erssége.8
)

*

8. Kinek Saturnus 4
) is mind vélem mind Marssal,

Elhihetd, hogy leszünk megsegít torssal.

Vassal lévén öszvecsatolva, nem hárssal,

El nem állunk tled sem karddal sem arssal.

9. De nem kell mulatni : mert az id forog,

Az golyóbis-talpú szerencse tántorog

;

Nem érheti helyben az ki csak csavarog,

Az ebédmulató has pedig csak korog.

10. Az csillagzataak sincs mind csak egy ereje,

Az testnek is hol n hol apud veleje,

Ha jókor mozdulhat az dolog el^je,

Az több részinek is ugy lesz jó ideje. —
11. Tág rétségen ntt fel egy ksxiklás halom, —

Fejedelem lakás, sokaknak oltalom 5
)

;

*) Planéták — jelképileg : fejedelmék.
8

) Lipót császár.

3
)
A 8ymboliku8 elnevezéseket az olvasó könnyen megfejtheti

Hold : a török, San ; a német, Kakas, vagy Liliom : a franczia, Oroszlán :

Velencze, Tiberis : Kóma, Pacsirták : az apró német fejedelmek.
4
)
Az idö.

5
) Munkács vára.
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Oda régtül fogyást nagy az bizodalom,

Ott találtathatnék az szép nyugodalom.

12. Egy (szép) özvegy 1
) mostan annak urasága,

Jóllehet kedvetlen gondos árvasága

:

Mert az oly dolognak olyan a virága,

Míg nem gyümölcsözik abbul más vígsága.

13. Fog idegenkedni, — mondhatd, — másképpen is ;

Az bús elme nem kap sokszor a szépen is,

Nem akad meg minden madár az lépenis,

Vigyázván magára, marad sok épen i«.

14. De ilyen gondolat elmédet ne bántsa.

Ha történik is ott dolgodnak mi gáncsa,

Lesz ki akadályát annak fére rántsa,

Hogy kezdett földedet ekéd végig szántsa.

15. Tehetett fogadást talám Dianának :

Nem áldozik többet Hymen oltárának,

Az egyes életit választja magának,

Örökös gyászlója lesz hunyt világának.

1 G. Van is arra oka, nézvén méltóságát

;

* Hogy ha vásárában tart is igen drágát,

Vagy ugyan nem kezdi többé párosságát,

Vélvén .hogy nem leli ill társaságát:

17. Végben megyén, mert így tetszik az Egekuek,

Kik segedelmedre mostan is sietnek.

Azok is általad végbe jól mehetnek,

Csak ne járj ellene te is kedveknek.

18. Nagy dolgot vettél fel és forgatsz szivedben,

Jól elé is mentél már azon igyedben

;

De több kell még ahhoz a ki nincs kezedben,

Kire nézve szükség ezt venned eszedben :

19. Hogy sok munka kell még végben-jutásához,

Az pedig nehéz terh csak egynek vállához
;

Atlas sem bízhatott egyedül magához,

Hercules volt társa az egek súlyához.

* 20. Voltak ugyan — tudom — te véled is mások,

Mi dolog kezdetin együtt forgó társok
;

De közben érkezvén némely változások,

(Hirtelen ?) lánczszemnek lén megszakadások.

21. Az irégység ket tled elszakasztá,

Kiki titkon forralt mérgit kifakasztá,

I. Rákóczi Ferencz özvegye, Zrínyi Ilona.
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Az ügy minden terhét te reád akasztá,

Melylyel már válladot sokat is farasztá.

22. Megunták az pályát veled együtt futni.

Az hol jól meg kellett az inakot nyútni

;

Lovakot más útra kezdek végre sújtni,

Az feltett pálmához nem tudának jutni. 1
)

23. Csuk téged illet az, néked is adatik,

Noha ahhoz még több zés kívántatik ;

Az diadalmas ág az tárgynál tartatik,

Oda kell érkezni, kézhez úgy nyuj tátik.

24. Annak pedig sok van utábúl még hátra,

Az melynek czéljáig érni is sok gátra
;

Nehezebb hágó az mint akármely Tátra

;

Általmenvén, jutni még sok Góliátra.

25. Segétség kell abban magad munkájához ;

Ugy jutott Iason is Kolchos aranyjához,

Hogy Medeát vette segédül magához :

Az vezette drága ragadományához.

26. Annak ritka kincse volt nagy rizetben,

Tüzes sárkány s bikák (álltának) lesekben
;

Azokkal kelletett menni ütkezetben

Az ki nyertes kévánt lenni az szigetben.

27. Sok vitéz férfival jütt vala Iason is

:

Vele volt Hercules, Castor, Telemon is,

Kik nyertesek voltak nagy Iliumon is

;

De itt nem lett volna csak apró haszon is, —
28. St érkezett volna káros veszedelme, —

Ha az Medeának gerjeszt szerelme,

Az melyti sokképpen éleslt az elme,

Nem lett volna abban Iason segedelme.

29. Az tudománnyá s okúit mestersége,

Azzal való gondja, szíves segétsége,

Tette hogy az rzk rettenetessége

Meggyzetett, s léve kévánt nyeresége.

*) ^E sorokban gr. Teleki Mihályra ós Wesselényi i: hu, a bujdosók

azeltti vezéreire történik vonatkozás. » (Thaly, i. h. I, 117). Wesselényi,

különben, ^sok éven át híven szolgálta t, még akkor is, mikor a véres

szájú kuruczok legnagyobb része már mind császári zablát mardosott. » L.

Gróf Tököly Imre levelei. Sajtó alá rendezte Deák Farkas. (Buda-rest,

18X2). p. IX.
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30. Gonosz monstrum vala az Minotaurus is,

Fortélyos tekervény az labyrinthus is,

Kit terhes munkával mívelt Dradalus is,

És ott nagy veszélyben forgott Thesens is.

31. Tekervényes útja bolgó úczájának,

Mert oly vezér ösvényt nem enged lábának

Melyen kimenetelt találna magának

S eszköze lehetne szabadulásának.

32. Az nagy monstrum pedig, ráéhült gyomrával,

ólálkodik s Igsí felnyitott szájával,

Mely van Theseusnak halálos gondjával.

Mert nem bírhatja azt maga hatalmával.

33. Ott is maradt volna, végs veszélyire,

Ha Ariadnának a szíve, végtire,

Fel nem gerjedt volna annak szerelmire

S nem viselt volna gondot életire.

34. De mihelt meghódult kedves személyinek,

Nem lehetett nyugta gondos elméjinek,

Míg módját nem lelte menekedésinek

S az halálos helybi kivezérlésinek.

35. Az melyekre czéloz az te szándékod is,

Nehéz út az, ha te könnyebbnek tartod is
;

Az míg hasznát éred, történhet károd is,

Szükség azért, légyen segít társod is.

36. Vagyon elég sárkány s vad bika eltted,

Kik ellen kardodat noha felkötötted,

De hogyha Medea nem leszen melletted,

Ott az gyzedelem mást választ helyetted.

37. Javaidat pedig régen vesztegetik,

St személyedet is veszélyre kergetik,

Hogy labyrinthusban hajtsák, terengetik. —
Belé is kergetnek ha szerit tehetik.

38. Ariadna nélkül, baj lesz menekedned,

Hol elméd tárgya függ, oda verekedned

;

Azért, hogy ne kelljen onnét elrekedned,

Vezér társod légyen — azt kell cselekedned.

39. Más az : csak vas éllel nem fog mélyen az kard,

Annak nagy 6zelését bár szívesen akard

;

Szükség, vágó részit aranyban is takard,

Hogy nyomjad mélyebben, nem csak felül vakard.

40. Aeneas is vasat viselt s arany ágot

:

Ugy járta Phlegethont az setét országot

;
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Másutt íb azokkal keményebben vágott,

Az kik nélkül nagyra más is kevés hágott.

41

.

Dolgaid is gyorsabb lábot azzal kapnak,

Annak jó rendibl könnyen ki sem csapnak

;

Ugy érhetd feljöttit elébb az várt napnak

Az melyen kalpag 6zab rendet az kalapnak. ')

42. Szerencséd útjának jobban simul röge,

Nem akadoz annyit lovad patkószöge,

Ég hazádnak is megalszik üszöge, 8
)

Mely eddig másként is sok terh alatt nyöge.

43. Ugyanis, az talám czélja fegyverednek

Hogy végig zd felvett igyét nemzetednek,

Melynek nyavalyái most is felesednek, —
Ha te nem orvoslód, meg is nehezednek.

44. Kész volnál — úgy látom — mindent elkövetni,

B annak védelmire szívessen sietni,

De lábüt követ nehéz fére vetni,

Míg nincs olyan üd, melylyel kitehetni.

45. Nem jó csak Icarus szárnyain röpülni,

Az ki az tengerben nem akar merülni;

Az magos dologhoz szükség jó* készülni,

Hogy ne kelljen onnét veszélyre szédülni.

46. Noha már tárgyodhoz szépen közeiétesz.

Hogy fellyebb menj, utat ahoz is készétesz

;

De fél hogy azon sok fejet szédítesz,

Ha Venus tanácsán abban nem épótesz.

47. Ha szavát fogadod, lészen jó vezéred,

Általa dolgodnak végit elébb éred

;

Minthogy dücssógre buzog nemes véred,

Annak czéljában is lesz hamarébb béred.

48. Még most csak hajnalló méltóságod ege —
Kit az irégysógnek kereng sok fellege —
Felvirrad ; oly ható lesz annak melege

Hogy minden bal szélnek oszol fergetege.

49. Érted-ó mesémet? vagy szóljak nyilvábban ?

Oedipusod leszek, ha kívánod, abban. - -

Sok esztendeje már hogy öltöztél vasban,

S töltöd életedet, szenvedéssel, hadban.

50. Szerencséd azolta volt sok változással,

Hol arczczal állt hozzád hol hátmutatással

;

*) «Más szóval: a magyar fog parancsolni a németnek.* (Thaly.)
f
) A. m. i:iíiOi torris ; — ma : üszök.
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Ugy szokott bánni mind egygyei s mind mással,

Bitkán megyén lába egy nyomban járással.

51

.

Proteust követi szokott erkölcsiben,

Gyakorta változik tündér személyiben
;

Circével szép nótát dúdol énekiben,

De mérget egyelít azalatt méziben.

52. Mindazáltal, hozzád jobb kedvet mutatott,

Miolta az kormány kezedre juthatott,

Mint az míg másoktul az igazgattatott ;
—

Mert akkor inkább mind bal felé vonatott.

53. Egyenesbben evezsz te, hazád tengerin ;

Nem csapong kormányod, viseled azt meriu. 1

)

Nyúlsz is az dologhoz serényen, nem herén

;

Kiért az sors is kezd vinni jobb tenyerin.

54. Annál jobb szelet ád az pedig hajódhoz,

Melylyel szaporábban vitessél partodhoz,

Ha Medeát keressz fortélyos utadhoz,

Avagy Ariadnát labyrinthusodhoz.

55. Azt pedig felleled az nevezett helyben,

Az melylyel mivelhogy voltál is már széniben,

Osméred személyit s juthat jól eszedben

Ki légyen az : (nemde) vehet szerelmedben ?

56. Lest hánt az Cupido szive táján is ;

St peng már idege felvonott íjáu is,

Annak nyila pedig nyertes volt Tróján is.

Nem lesz préda nélkül — bízik — ez próbán is.

57. Avagy ejtette is már talám trében ;

Ha marpesusi érez volna is szívében,

De meglágyítja ez, emészt tüzében,

S úgy adja, a kinek akarja, kezében.

58. Ennek erejével nehezen bírhatni,

Azzal pedig mindent könny holdultatni,

Iuppitert is mennybi az földre hozatni,

És ottan sokféle képen változtatni.

59. Ugy tudom, még els együttlétetekben

Az tegzes Cupido ült volt szemetekben

;

* Onnét bocsátotta nyilát közitekben,

S azolta tüzet is gerjeszt szivetekben.

60. Attul kezd gyakorta orczád hol pirulni,

Hol pedig halovány színekkel borulni

;

') Mereven, keményen.
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Nála nélkül szíved bús gondra szorulói

:

Mert személye nem tud elmédbi kimúlni.

61. Méltó is hogy onnét soha ki ne vessed,

Sót oda gyémánttal örökössön messed,

Alkalmatosságát l
) mind addig keressed

Hogy kedves pródájul azt el is nyerhessed.

62. Ugyanis, elnézvén az ó állapotját,

Istenasszonyt képzó testit s ábrázatját,

Az egeknek ily szép teremptett állatját

:

Mint tehetd le szíved kezdett lángoltját ?

!

63. Elmúlt ugyan immár az tavasz, éltében,

De nyarának most van legkedvesb színében
;

Didó lehetett ily akkor-idejében

Mikor Aeneasnak esett volt kedvében.

64. Alkalmatossabb is az olyan szeretet,

Naso is a' fell tészen dicséretet

;

Az ki tanult, tehet helyes étéletet,

Az gyermekség abban sok veszélyt követett.

65. Az orczái rózsák, nyaka alabasztrom,

Maga kelletése szívet gyz ostrom,

S ahhoz szép beszéde mer orvos flastrom,

Istenes élete majd szerzetes klastrom.

66. Homloka lilium, az ajaka kláris,

Helénán sem talált ennél szebbet Paris ;

Az melynek hervadni magánossan kár is ;
—

Bár csókod harmatja érte volna már is

!

67. Cédrus az dereka, tekintete ráró,

Mint vadász Dianna, gyors lába úgy járó,

Dolgaiban rendes, az üdtül váró,

Neme királyi vér, nem csak egy köz báró.

68. Egész testje — hattyú, galamb — engedelme,

Gerliczéfc követ — társához szerelme,

Az hol kell, mint daru, oly szemes fegyelme,

Csendes erkölcsiben nincs negédes elme.

69. Szóllásában Suada, Minerva esziben,

Értekiben Iuno, Bellona szíviben,

Igaz Pénelopé kezdett hségiben,

Nem csapong, mint Flóra, hajló szerelmiben.

70. Ugy tetszik, az melyre lábai indulnak,

Azok helyén mindjárt virágok újulnak

;

l
) Szövetségét ; — v. ü. alku, alkuszik.
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Az mikor ajaki beszédre mozdulnak,

Szép szavai között nádmézek is hullnak.

71. Szólláshoz kész616 ajaka nyílása —
Ugy tetszik — hogy piros hajnal hasadása

;

Vidám személyinek helybfíl mozdulása —
Mint az derült napnak az égen járása.

72. Tanult mindenekben, tanácsos másnak is,

Sok ily bölcse nem volt nagy Athénásnak is

;

Inkább tetszett volna ez Aeneasnak is

Mint Didó, avagy még magának Marsnak is.

73. Minden állapotja igen nagy méltóság :

Az földiek között egy istenasszonyság
;

Volna minnyájunknak az káros boszúság,

Ha tled elmúlna ez alkalmatosság.

74. Vannak egyebek is a kik azt óhajtják

:

Mint oly drága vadat, hálóra csalhatják ;

De annak erdejét csak héjában hajtják,

Mert az egek néked és nem másnak tartják.

75. Ez a te Medeád, Ariadnád lészen,

Az ki, te kedvedért, nagy próbát is tószen
;

Az utánad lesk torkokbul kivészen,

Kik veszedelmedre sokszor voltak készen.

76. Orögbl néked is véle méltóságod,

Világos délre jön hajnalló világod
;

Megláthatja minden, akkor, uraságod,

St azokbul, végre, lesz ugyan országod.

77. Akkor már kardod is hathatósbban szelhet,

Minthogy arany élt is, az hol kell, viselhet,

És az dolgaidnak oly utat mívelhet,

Mely azok czéljához nyertessen emelhet.

78. Minden fog rettegni bvült hatalmadtúl,

Jobban tart az had is, mint eddig, botodtúl,

Engedelemmel vár kiadott szavadtúl ;
—

így az ellenség is inkább fél kardodtúl.

79. Akaratoskodni az negédség l
) nem mér

;

Meghosszabbult kezed, látván, hogy tovább ér :

Megtartja az rendet, kivel többet is nyer,

És így megjavul még benne az korcsos vér.

80. Az Tiszánál fogják zászlódat felvenni,

Az Dunán is által fognak azzal menni,

1
) Kevélység, büszkeség, nagy-akarat (Baróti Szabó Dávid).
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Diadalmas próbát azon túl is tenni, —
Ha nehéz munkával kell is annak lenni.

81. Osmérjék meg most is az magyar kard élét,

Ki régen is soknak vágta ki az bélét.

Tartományoknak is csonkitotta szélét,

Egyéb prédát is nyert azoktul sokfélét.

82. Készét ugyan gátlást így is az irégység,

De ha végben megyén az kezdett szövetség,

Oly fundamentomos lészen az nyereség

Hogy el nem vonja azt akármely ellenség.

83. Sok tartomány akad, az által, kezedben,

Másként is öregbülsz, — nem csak értékedben,

Hanem méltóságra rendelt személyedben,

Mind pedig fegyverrel nyert dicsségedben.

84. Mely mellett sokat is bajnokoskodtál már,

Fárasztott az mezn pok sz, tél, tavasz, nyár

;

Az olyan állapot sok tréssel is jár,

De az pálya végén az bér is készen vár.

85. Elég az most egyször, ha ahhoz juttatnak

Az egek, az kivel általam biztatnak,

Ugy az több dolgok is oly rendben hozatnak

Hogy kezdett utjokban nyertesbben folyhatnak. —
86. Voltam nála is, minap, egy hajnalban :

Nyugodt puha ágyon, szép csendes álomban,

Megállok eltte, tördöm magamban,

Ébreszszem-e avagy csak hagyjam azomban.

87. Nyoszolyája mellett lév ablakának

Meghasadtja történt egyik kristályának ;

Ott keresett utat Zephyrus magának,

Hogy mulatást adjon játékos szárnyának.

88. Kinfügg hajának akadoz fürtében,

Érdekli mellyét is onnét letértében ;

Minthogy az álomnak izzadott hevében, —
Nem kétlem, — frisséti az szell, testiben.

89. Gondolom, fuvalma majd fel is ébreszti

;

De magát még kedvesbb álomra ereszti,

Hogy az hives szell szárnyát ráterjeszti

S annak legyezése, frissítvén, éleszti.

90. Bal oldalára dlt, vállán fekszik nyaka
;

Ügy látom, heves volt neki az étszaka.

Izzadni kezd megént, s lélekzik ajaka,

Mert szivén Cupido nagyobb tüzet raka.
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91. Az felkel hajnal világosít szépen,

Nyugovó személyét megláthatni épen.

Vájjon ki nem kapna e nagy drága képen ?

Ki uralkodik is sok helyen, sok népen.

92. Más Görög Helénát vélnél itten lenni, —
Választást közöttök nehéz volna tenni, —
Parisnak ágyában melynek méltóbb menni,

S érette Trójának végs romlást venni.

93. Megfordul azomban, mozdul az szája is,

Lassú sebegéssel *) sugollik szava is
;

Ugy látszik azomban, mintha harczolna is,

Mert hol öszvemegyen, hol kinyúl karja is.

94. Gondolom hogy most is te forgasz eszében

:

Mintha két karodnak szorulna öblében,

És ott az csókoknak jutván szép kertében,

Ellent hánna azok szedégetésében.

95. Az melynek csudáját álmélkodva nézem,

Hogy véled mulatóz, — az mint moudám, — képzem.8
)

Ha felébred, véle mint szóljak, intézem,

Készülök hogy kezdett dolgodot jól vógzzem.

96. Egy néhány vereték gyöngye csüg orczáján,

Egy szúnyog is esdett annak szép rózsáján,

Melynek fel is serken unalmas nótáján,

S nézé mindjárt ki van nyoszolyája táján.

97. Megpirul magában, hogy meglát engemet

;

Tétettem ott én is mintegy félelmemet.

Ugy nézünk egymásra ; — azomban térdemet

Meghajtom, s így kezdem hozzá beszédemet.

98. Hogy eldben gyjek, az Egek végezték,

Gondodot eddig is azok jó' viselték
;

Az kinek már nevit szívedben jedzettók,

Attul tovább se légy idegen — üzenték.

99. Minthogy titkos hevét erezi szíved is,

Melyben czégért tészen pirult személyed is, —
Nem tudom, öregbi már ahoz kedved is :

—
Tudod, az ki légyen, és jól esméred is.

100. De hogy állapotját jobban is tudhassad,

És minden dolgait úgy általláthassad

*) «Ma: hebegéssel* (Thaly).

a
) Képzelem (u. a.).
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Hogy érdemeseknek azokat mondhassad

:

Megbeszélem bven ; szükség, jól hallgassad.

101. Ez az haza fénlett tíz szép királysággal,

Bírt is azok mellett nagy hatalmassággal,

Adóztatott bven sok holdult országgal,

Az kibl tárháza tit sok gazdassággal.

102. Adriáig terjedt Euximum tengertül, *)

Széles birodalma, — (fél)etett mindenti

;

Eettegett sok ország ez híres nemzetti,

Az mely akkor ritkán sznt meg az fegyvertl.

103. Ennek sók méltóság süveglett és hódúit;

Diadalmas kardja valamelyre fordult,

Kezére az gazdag préda ugyan tódult,

Nem csak cseppent akkor haszna, hanem csordult.

104. Mindenféle érték b volt tárházában,

Holdultató kardja villogván markában

;

Nem volt semmi pórság szép szabadságában,

Az kit vérrel szerzett, sok viadaljában.

105. Az széles világon híres volt fegyvere,

Azt Velenczének is ösmérte tengere
;

Valamire kellett, volt elég embere,

Sok rabot szorított öszvefont kendere.

106. Ha mely nemzet bízott némelykor magához,

Az is borúit annak, végtére, lábához
;

Vonta birodalmát saját határához, —
Nem sok fegyvert ösmért hasonlót kardjához.

107. Az királyválasztás vala hatalmában.

Az ki vesztegette azon szokásában :

Hogy ellene keljen, volt szabadságában ; *)

Eltörte igáját, nem hagyta nyakában.

108. Nem nyughatván csak honn vitézi virtusok, —
Lévén sok Scipiók itt ós Pompeiusok : — •

Kikaptak, s megújult megint triumphussok,

Zöldelvén fejekben azzal nyert laurussok.

109. De nincs oly boldogság mely végig egy nyomban
Álljon, s ne omoljon végtére halomban :

Ez is centrumát elére, azomban

Meg kezde csüggödni az birodalomban.

*) «A Fekete tenger: Pontus Euxinus.» (Thaly).

*) Itt az Arany bulla ismeretes czikkelyóre czéloz a költ.
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1 10. Mert az holdtisztel népek szomszédsága

Környékezi, s reá gyle sokasága, —
Noha azokkal is szokott bátorsága,

Nagy dicséretessen, sokszor öszvevága.

111. Ugy hogy egy néhány száz esztendk folytában

Küzködött vitézül abban az pályában ;

Nem hattá az pálmát azok hatalmában,

Kitekerte tülök, vette markában.

112. Tántorog végtére elégtelensége,

Igen az vállára szállván nehézsége

;

Minthogy nincs senkiti kévánt segétsége,

Hanyatlani is kezd régi dicssége.

113. Sok vitéz bajnokok elhullása után

Az királyi istáp vala igen fottán

;

Idegen nemzetre juta azért osztán,

Az is viseli azt már sok id folytán.

1 14. Azolta annál is inkább fogy és romol,

Minden kell rendi öszvevész és bomol,

Mint az hótöltemény majd egyben is omol,

Ki jól védelmezze nincs egy is oly gyámol.

115. Töredez aranya szép koronájának,

Rozsdája egyvellt tiszta gyémántjának,

Hullanak kövei drága zománczának,

Nagy héja is vagyon majd minden ágának.

1 16. Megépét mestert nehezen is lel már,

Fél hogy örökös leszen ez a nagy kár,

Arany almáját is mocskosította sár,

Azt sem mossa ki már abbul semmi vízár.

117. Mindazáltal, így is, szokott törvényiben

Megmaradt vala még s annak jó rendiben ;

De hogy a* se lenne már tovább kéziben, —
Hogy elvegyék tle, — kaptak üstökiben.

118. Mely mellett felkel uri bajnokokat

Szomorú sors ér(t)e s borítja napokot

;

' Az vad Libitina elejté magokot,

Keserves prédára adá jószágokot.

1 1 9. Te vitéz atyád is, *) hazánk nagy bajnoka, —
Melyért gyakran vérrel izzadott homloka, ~-

• Elesek ott, mely lén szörny gyászod oka,

És árada azért könyvednek is soka.

l
) Zrínyi Péter, a kit Német-Ujhelyt kivégeztek.
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120. Kedves bátyádnak is 6 szép ifjúsága,

Régi nemzetének egyetlen egy ága

Lemetszetek, 1
) — a mely sorsnak is balsága

Lén sérült szivednek nagy szomorúsága.

121. Szerelmes urad is, szived drágább kincse,

Forga nagy veszélyben, hánván bal szerencse.

Hogy kemény rabságnak ne zárja bilincse,

Sok aranynyal nyílt meg annak az kilincse. *)

122. Az kinek eltted most forgatom dolgát,

Alig kerülé el az is annak horgát

;

De hallván kongani halálos harangét,

Elvonódék, s azzal menté attul magát. 8
)

123. Akkor még fiatal vala idejében,

De úgy üdsködött már is elméjében

Hogy az arany almán perlknek igyében

Bevehetne Paris itéll székében.

124. Nem az mesterségnek mvén építtetik

Az nagy sz és nemes erkölcs : de születik

És az természetnek üljén veretik, —
Annak utána csak jó rendben vétetik.

125. Még az pólyakötél alól kimutatja

Magát az nemes vér jeles indulatja

;

Az bölcsben látszik els csirázatja,

Kinek jüvendben lesz szép virágzat]a.

126. Az mint Hercules is, csöcsöms korában,

Mérges viperáknak elszaggatásában

Teve els czégért nagy állapotjában,

Melylyel azután lén híres e világban.

127. (Hyen?) szülemónyi mert az természetnek

Sokáig lappangó helyben nem lehetnek.

Sok eleve adott jele kél ezeknek,

Az melyek czégéri nemesi véreknek.

128. Nem forgott azeltt még soha mhelben,

Mikor már az arany villámuk az érezben

;

l
) tA Zrínyivel együtt lefejezett Frangejpán Ferencz, tudvalevleg

utolsója vala nemének. » (Thaly.)

*) cKöztudomású dolog, hogy Bákóczi, anyja Báthory Zsófia s általa

a jezsuiták közbenjárására, roppant kincsen válthatá csak meg életéj és

szabadságát. » (Thaly i. h. I, 128.)

s
) Thököly Imre 1670-ben, 13 éves korában, Erdélybe menekült Itt,

anyai jószágain, töltötte kora ifjúságát, s magasabb kiképzést is itt nyert.

(Tököly Imre levelei, p. XII.)

Philologiai Közlöny. Vm. 5. 26
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Az gyémánt is látszik szökdicsel fényben,

Az meddig nem volt is pallérozó kézben.

129. Az világra kölkit csak alig hozhatja

Az oroszlyán, hogy az immár is mutatja

Erssége jelit, szemit villogtatja,

Rázza az serényit, körmit próbálgatja.

130. Ennek erkölcsin is kitetszett eleve

Dicsségre vágyó nagy szívinek heve,

Melyben noha gyakor akadálya leve,

De azzal jó vére változást nem véve.

131. Az setéihez szokott baglyoknak módjára —
Az alacson fáknak homályos aljára

Nem röjtötte magát, nem várt étszakára,

Hogy mások aluván, keljen szárnyára.

132. Hanem, miként az sas az nap nézésire,

Ugy az dicsségnek szép derült egére

S annak homály nélkül ragyogó delére

Függesztette szemit s vigyázott fényére.

133. Erre igen hamar kezde szive flni

;

Alacson ágokra nem sietett ülni,

Hanem magos cédrus föliben repülni,

Az dicsség fészke hol szokott épülni.

134. Mert gyermek lévén is, nagy állapotokon :
—

Mint az kesely fi az fénló napokon —
Vitézi eszközön, fegyverin, lovakon

Kapdos vala szeme, nem más köz dolgokon.

135. Azok mellett híven járta Parnassust is,

Udvarlotta ottan Minervát s Phoebust is,

Az okos Músáktúl érdemlett laurust is,

Mely után vár már most nagyobb triumphus(t) is.

136. Sok esztendeje van hogy számkivettetett,

Akkor minden java prédára tétetett* *)

De nagy volta azzal nem kissebbítetett :

Inkább, mint pálmaág, feljebb emeltetett.

137. Azolta az haza igye folyt sokképpen,

Keserves adózás volt az szabad népen,

Régi törvényiben rontatott majd épen,

Az mely esett néki nehéz igaképen.

138. Melynek terhe alól ki akarván venni,

Egy is más is kezde abban munkás lenni

;

*) Magyarországi javait elkobozták.
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De az felvett igyben nem tudván elmenni,

Azt végre kezirül le kelletett tenni.

1 39. Azután többen is kezdenek fáradoi

;

De tartván, fog az ág markokban szakadni,

Azok dolgának is el kellé haladni

És az rendelt czéltül messzire maradni.

140. Látván ez azoknak ilyen tántorgását,

Az felválalt igyben végig nem állását,

Szánván is azomban nemzete romlását

:

Magára válalja annak orvoslását.

141. Jóllehet gyengének látszik még terhihez, *) —
Mint gyermek Phaéton, atyja szekerihez, —
De bízván fentnéz szíve erejéhez,

Hozzá nyúl és vészi az gyeplt kézihez.

142. Nem régen kit volt ki az Musák nyájábúl,

Marshoz állván mirigyárt abbul a pályábúl,

És most sem fáratt ki az kezdett munkábul,

Az pálmát sem adja ki már az markábúl.

143. Az mely orczával volt abban az üdben,

Mikor felkötötte szablyáját elsben,

Inkább illett volna Phoebéval fürdben,

Hogysem Bellonával izzadni mezben.
144. Mert a mely gyengeség ülte ábrázatját,

Nem látván még akkor semmi mohazatját,

Ha ahhoz formálta volna ruházatját,

Nymphának mondhatták volna állapotját.

145. Karcsúbb vala ahhoz akkor dereka is,

Hozzá illett volna Dianna íja is,

Kedvelhette volna Apolló maga is,

Nem lévén szebb ennél az Daphne nympha is.

146. Mint pünkösdi üd, piros lett orczája,

Meghaladta Paphost annak szép rózsája,

Az melynek most sincsen semmi oly rozsdája,

Hogy ne illethetné Iunónak is szája.

147. Azoltá csak fárad, szorgalmatoskodik,

Az kezdett pályában izzad, tusakodik,

Hol tárgyát függeszti oda iparkodik,

El is éri végre : úgy bajnokoskodik.

148. Az pedig tett ezélja abban munkájának

Hogy édes nemzetje régi zavarának

1
) Huszonegy éves volt.

26*
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Gsendesítné raját s rút (....?)

Mely másképpen veszélyt szerez a hazának.

149. És ennek próbálta ugy is lehetését,

Nem sajnálván abban majd ugyan kérését

:

Hogy ne znék tovább egymás öldözését.

Hanem az dolognak fognák egyezését.

150. Kire az más fél is tett sokszor ajánlást,

Megunták már (k) is az sokféle romlást,

Inkább békességet vésznek mint ostromlást,

Fegyverszünetekben nem tesznek több bomlást.

151. Megunta volt régen Aeneas hada is

Az mezt és fegyvert, azokkal maga is

;

Noha volt gyakorta szép diadalma is,

Békességet kivánt, végre leszálla is.

152. így ez is némelykor kardját is letette,

Az szép békességhez magát készítette
;

De hogy valóságát annak nem vehette,

Leoldott fegyverit megint felkötötte.

153. Ujabban az mezt kellé házul venni,

Az sagomhoz *) nyúlván, az tógát letenni,

Az Mars pályájára azután is menni,

És ott hol nyertessé, hol károssá lenni,

154. Kit is gyakran dolga ott ers próbára

;

Mihelt jel adatot,t valamely lármára,

Annak kíszületit nem hattá sokára,

Mint gyors evet szökött csakhamar lovára.

155. Jelen kivánt lenni minden ütközötben :

Achilles lehetett ilyen kíszületben,

Trója alatt, az hol sok ellenkezetben

Kellett lenni, — az mint van emlékezetben.

156. Tíz esztendt tárta annak viadalma,

Megártott Parisnak ott az arany alma,

Achillesnek pedig lett sok diadalma,

Míg nem gyzé t is az fegyver hatalma.

157. Abban pedig fordul tizenkét tél és nyár *)

Hogy e romlott haza fegyver alatt van már

;

De miolta kezin a kormány ennek jár,

Attul fogvást mégis nem éri annyi kár.

158. Noha tr is sokat, fképpen mezben,
Az sok külömböz s háborság üdben,

1
) Sagum ; rövid harczi köpeny a rómaiaknál.

*) 1670—1682.
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Napot és étszakát áztató essben

:

Kedves lesz emlétni azt is jüvendben.

159. Sátorát az szélvész sokszor felforgatja,

Az zápor maga is jól meglocsogatja,

Orczáját az metsz (tél ?) is hasogatja,

Annak gyengeségit nyár is aszalgatja.

1 60. Olyankor kellene néked is ott lenned

És palástod alá azok ellen venned,

Kebeled tüzihez meleglni tenned,

Az ver *) ellen is gondját ugy viselned.

161. Ottan mely kedvessek volnának az szép szók,

Annál inkább azok közzé egyvellt csók

;

Aranynál is sokszor böcsösbek az ily jók,

Megapadnak tlök akármely nagy bú-tók.

162. Nem volt még oly próba, hol jelen lehetett,

Az melyre elmenni híven nem sietett

;

Dolgában annyira azért is mehetett,

Hogy annak pályáján maga is ügetett.

163. Senki nem is víve, mint ez, annyit végben,

Az felvett igy mellett ; volt is az kétségben

Hogy valaha jusson napja fényességben,

Az míg nem hozta azt jó reménységben.

164. Mert valamelyre fordította vasát,

Jól megtérengette ellensége sasát

;

Ha elébb nem állott, sértette is hasát,

8 nyertessen töltötte onnét maga kasát.

165. Nagyobb ennek hangja mint mások dobjának,

Tovább (száll ?) csattogó szárnya zászlójának,

Bércze hathatósbban öklel kopjájának,

Ércze is bvebben tüzel puskájának.

166. Viselték ezeket azok kényessebben,

Ugy szerencséjek is (vala) csekélyiben

;

De az már a dolgot fogván keményebben,

Kezdé az pályát is érni nyertessebben.

167. Fáradoz is abban teljes tehetséggel,

Nem gondolván semmi mezei Ínséggel,

Az mely szokott lenni gyakor nehézséggel

:

Mert minden nyavalya köz az vitézséggel.

168. Unalmas élet is az olyan, sokára,

Körmös kézzel is kell hágni ott az fára

:

x
) Nap ; — v. ö. ver fény.
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Lehull másként ; de az dicsség tárgyára

így kell emelkedni, — kinek nagy az ára.

169. Iulius is sokat szenvedett, fáradt s járt,

Egyaránt nyargalta mind a telt mind a nyárt,

Elkezdett dolgában kényes üdt nem várt

:

Ugy tett bajnokinak, maga hasznával, kárt.

1 70. Ugy jutott czéljához nagy dicsséginek,

Ugy adatott laurus-koszorú fejinek,

Ugy vette érdemit sok küszködésinek,

Ugy lén végre ura világ nagy részinek.

171. Ezt (sem) tartóztatja semmi ess, hó, sár

:

Mint az poros utón, azokon is úgy jár.

Nehéz ugyan : de hogy pálmát az által vár, —
Még végig nem futja, nem hagyja addig már.

172. Vagyon is még röge irtovány utjának,

Az mely tartaléka *) azt járó lábának ;

De ha Medeája te lehetsz dolgának,

Annak csoportját is csinálja simának.

173. Nagy Fabius többet nem mívelt Romáért,

Hajlott dicsssége helyben-állásáért,

Mint ez, kézire vett hazája dolgáért,

És abban elczólzott nemzete jováért.

1 74. Az melynek tengerin evez is régúlta,

Szokott habzásinak ritkán volt tágulta

;

De nem bírták, mert lett jobb szele újulta

S az kévánt part felé az által fordulta.

1 75. Jóllehet az útja szoros még annak is,

Nagy keselyk állják, azok vigyáznak is

;

Ers pedig horga körmös láboknak is,

És gondot adnának vitéz Iasonnak is.

176. Nehéz is azokat gyzni csak magának,

S oly utat csinálni ott is hajójának

Hogy révihez jusson aránzott partjának

És ott végit vessen sok fáradságának.

177. Hanem téged kován, bogy abban segétsed, —
Mint Medea, Iason útját elkészitsed ;

Az rá ehlt sasok szemit szenderitsed,

Dolgát is végihez azzal közelítsed.

178. Ha csendesedhetik felzavart hazája,

Nem leszen hasonló senki is hozzája ,

*) Aladúlya, gátja.
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Minthogy így érdemli ily nehéz pályája,

Mindeneknél feljebb tétetik pálmája.

1 79. Ha pedig tovább is fegyverhez kell nyúlni,

Akkor sem fog kardja hüvelybe szorulni :

Kicsúsz megint, s útja ugy is kezd tágulni

Mondott pályájának, s lanrussa újulni.

180. Most az Hóid legnagyobb erej planéta

:

Annak jele alatt jár a mely kométa.

Ritkán hibái 1
) annál a laurus- bokréta,

Tiszteltetett ie már azzal sok athleta.

181

.

Valakit felviszen annak nagy hatalma,

Majd nem is kétséges, van kész diadalma

;

Az kezin forog most az arany alma, —
Az kinek 6 adja, az annak jutalma.

182 Gyzi Iuppitert is ennek csillagzása
;

Valakire terjed ereje hatása,

Olyan foganatos ott munkálkodása

Hogy minden dolgának lehet tág folyása.

183. Ez kezdette azt is venni oltalmáén
;

Hogy lábra állása van is hatalmában,

Részessé is teszi várt bizodalmában,

Nem hagyván szakadni az ágat markában.

184. Keletti napnyugtig hat ers sugara :

Az Sas is csak pillog annak világára

;

Ha rakta is fészkit nagy fáknak ágára,

De az ennek ugy sem ér magosságára.

185. Nem állhatja: hátat ád nagy erejének,

Ugy gyzelmeskedik mint tetszik kedvinek
;

Az kit kötelezhet tulajdon hívinek,

Nem hagyja sérteni azt mások körminek.

186. Kárhoztatják ugyan az Holdat lleni,

Az Napot javainak inkább becslleni

;

De az üdtl kell tanácsot kérdeni,

És a mit az javai, ahoz kell kezdeni.

187. Az szükség ott vészi maga segétségit,

Az hol találhatja annak elégségit;

Hasznatlan is abban vetni reménségit,

Kitl nem veheti terhe könnyebbségit.

188. Sokat fárad is az sasok uránál,

Ill engedelmet tett méltóságánál

;

*) Hiányzik. (Thaly.)

Digitized by VjOOQIC



384 HÁHN ADOLF.

De nem véve többet ajánlott szavánál,

S az alatt némelyek ál praktikájánál.

189. Kéntelenóttetett onnét elfordulni,

Az Hóid tiszteleti székihez borulni,

Hogy két közben földre ne kelljen szorulni

S kezdett dolgainak kezibl kihullni.

1 90. Gondját is viseli az immár igyének

;

Olyan élt köszöri kivont fegyverének,

Mely tág utat irthat dolga jól mentének,

El is éri azon laurussát fejének.

191. Iasont Medea is segíti azomban,

Maga mellé vévén a birodalomban,

Melylyel is lészen nagyobb hatalomban,

S ugy a Hold is inkább tartja oltalomban.

192. Mert a mellett az is többet vihet végben,

Lesz vezér csillaga bvebb nyereségben,

Jutatván erejét sok oly nemzetségben,

Az ki nem volt véle még ösmeretségben.

193. Édes atyád s bátyád reméltlen esete, —
Az is, kedves urad a mennyit füzete,

Hogy amazok után ne keljen élete, —
S mindenféle javok prédára-kelete

:

1 94. Ha sziveden vagyon s kévánod bszülni

:

Lesz abban is így mód, csak hozzá kell nyúlni.

Hamar is meg szokott az oly seb újulni,

Kit jól az bosszúság nem hagy begyógyulni.

195. Csonkult farkát kígyó ritkán felejtheti

;

Az megsértdött sz, ha módját ejtheti,

Bosszúját duplázott mértékkel füzeti

:

Azt akkor kedved is megcselekedned.

196. De oda fordulok az honnét eltértem,

Arról szóllok megént kit eddig dicsértem
;

Megbocsáss, füledet hogy sok szóval sértem,

Beszédemnek czélját mert még el nem értem.

197. Abban pedig járja nem kis gond fejemet,

Honnét kezdjem megént róla beszédemet

;

Mert nagy volta vonja sok felé kedvemet

S tartóztatja azzal szóllandó nyelvemet.

,
198. Ide régisége si czímerének,

Sok dolgokkal jeles nagy uri vérinek, —
Oda von soksága maga érdeminek,

Az mely legjobb szárnya szép híre- s nevinek.
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199. Hullanak sugári akármely nemzetnek,

Ha azok csak si tollakkal füzetnek
;

Maga szép érdemin az kik épététnek,

Azok erejivel magosbban mehetnek.

200. Nagy nemzetbi való sok uri rendekrl,

Azok sok érdemes cselekedetekrl,

Messze földre hatott jó hirek- s nevekrl

Szólván mások : én most hallgatok ezekrl.

201

.

Nincsen is már ahoz idm elégséges,

Hogy tovább beszédem lehessen bséges
;

Volt sok szóm eddig is talám nehézségéé

:

Ahoz kell kezdenem mely inkább szükséges.

202. Grófi ágybúi való, érteke igen szép,

Nagy hir atyját is
l
) udvarolta sok nép

;

K vára ennyéhány: uri lakóhely s ép, —
B majorságit is üti sok ezer csép.

203. Legjobb idejében van most ifjúsága,

Mint pünkösdkor Paphos szigete virága ;

Szép ábrázatjának uri méltósága

Akárki eltt is böcsös lehet s drága.

204. Ennyi esztendknek habzó folyásában

Annyit tanult s próbált nemzete dolgában

Hogy nálánál senki, abban az pállyában,

Nem hagyít most tovább az magyar hazában.

205. Egyedül az terhet régen is viseli,

Izzad is alatta — gyakran ugy emeli

;

Ha nehéz is : de azt örömest miveli,

Mert tudja, az rózsát hogy tövis neveli.

206. Kik közt az jó tanács gyakorta kelletik, —
A nélkül a dolgot károk követhetik

;

Nem kell más : magátúl az is kitelhetik,

Mind törvény mind fegyver egyaránt illetik.

207. Mondhatom, valamit kéván az méltóság,

Megtaláltatik itt bven, mind (az) jóság

;

Haladta idejit már is (az) okultság,

Más dolgaiban is van hasonló nagyság.

208. Hogy pedig ugy inkább láthasd mindenében,

Nossza ! magad vegyed elméd tköriben,

*) * Thököly István, nagy tekintély protestáns fúr, egykor nádor-
jelölt is volt.» (Thaly.)
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És annak vizsgáld meg, rend szerint, fényében,

Minden állapotját minómségiben.

209. Kardot kellett kötni az mely esztendben, —
Minthogy attul fogvást majd minden üdben
Töltötte életit több részrl mezben, —
Ott vedd fel személyit azért legelsben.

210. Ha ugy képzed az mint táborát vezeti

:

Itílhetd hogy abban Fabiust követi,

Az ki népe kárát addig kerülgeti

Hogy Hannibált végre lesire veheti. ')

21 1. Csudálhatod abban érett okosságát,

Ha jól meggondolod ahoz ifjúságát

;

Nem birták ugy mások a dolog nagyságát,

Noha idejeknek róták eokabbságát.

212. Örülhet itt szíved, csak gondolkodva is.

Hogy ilyen érdemes már ifjúsága is ;

Hát ha üdsbödik s jut több napokra is.

Mennyivel öregbi ugy méltósága is !

213. De csak így nem kell most tovább bocsátani,

Erejit innét is kell szaporítani,

Kezedet kézivel együvé csatlani,

Az négy láb kevesbet fog osztán botlani.

214. Vagy van ott oly láucza immár is szivednek ?

Hogy nem tartod tovább azt idegenednek.

Az mint játszik fénye rám néz szemednek.

Az is ugy 8zóll : ez kell egyedül kedvednek.

215. Ha ugy nézed mint ha ütközetre menne :

Véled hogy bajt Hektor és Achilles tenne ;

Nem tud/án az pálma ott melyiké lenne,

Kételked elméd nemde megrettenne ?

216. Vagy Turnussal küzd Aeneasnak vélnéd
;

Halálos bajában azt is mint szemlélnéd ?

S Laviniát vájjon melyiknek itílnéd ?

Kit te is óhajtasz, másnak nem Ígérnéd.

217. Tudom, nagy irtózat ülne itt szivedben :

Mert csak emlétve is, majd könyv jön szemedben
;

De ha az nyert pálmát nyújtaná kezedben,

Megcsókolván, mely nagy lennél örömedben

!

*) «Úgy látszik, czélzás Thököly dobszai gyzelmére, Laborde tábor-

nok felett... (Thaly.)
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218. Az mikor tanácsol sok terhes dolgában,

Ha azt veszi elméd tköre fontjában :

Mondhatod hogy Cato l tanácsházában,

Az mint folyhat, igye sok akadályában.

219. Ha vizsgálod pedig vadászni mentében :

Iulus volt ily, — mondhatd, — atyja seregiben,

Didóval mulatván egykori kedviben,

Az híres Karthágó vadas ligetiben.

220. Vagy talám eldben ugy jön inkább képe

Mint egy Adonisnak, ki volt Venus szépe,

Melyet, minthogy arra gyenge lábbal lépé,

Az -megsebesült kan rútul öszvetépe.

221. Nehéz volt ezt nézni szerelmes szemiuek,

Mint fetrengett teste, tavában vérinek

;

Melynek oly árja lén könyve özöninek

Hogy elég víz volt az (végs ?) fürdjinek.

222. Nem kell ezt félteni, ha áll is oly lesre

Az honnét öklelni kelletik tigrisre
;

Akármint pökdössön : talál Herculesre,

Az ki nem bocsátja onnét a tölgyesre.

223. Ha sétálva nézed, mulató kertiben :

Mondhatd, oly mint Phoebus, Parnassus hegyében,

Mikor az Musáknak mulat seregében ;
—

Egy istenasszony is veheti kedvében.

224. Méltó azért, te is azt el ne felejtsed,

St szerelme lánczán légyen oly bilincsed

Hogy azon szivedbi soha ki ne ejtsed ;
—

Az egy halál légyen ahoz csak kilincsed.

225. Mikor lovaglással idejit mulatja, *

Fö lovait szépen li és ugratja

:

Arra néz elméd bízvást azt mondhatja,

Ebben rendesb voltát Lausus sem mutatja.

226. Van itt is szemednek mit nézni kedvessen,

Játszhatik Cupido szivedben kényessen,

Az mikor munstrálja magát ily rendesben,

Kin Circe is inkább kap mint Ulyssesen.

227. Ha pedig azt képzed mint fekszik ágyában :

Parisnak vélheted, éjjeli gondjában,

Az ki azt forgatja akkor is magában,

Szép Helénát mikint vihesse Trójában.

228. Van is oly szándéka, — elhihetd, — szívinek
;

Csak jobb szárnyát várja kétséges szelének :
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Felül hajójára kezdett tengerinek,

Megpróbálja révit elczólzott helyinek.

229. Ha pedig azt veszed vizsgáló szemedben

Az mikor foglalja magát levelekben, —
Az mint hogy vagyon is sok dolga ezekben, —
Lehetsz méltán róla ilyen itíletben :

230. Második Iulius ez, az dictálásban,

Nincs semmi nagy dolog ott megakadásban,

Szép könnysége van az válaszadásban,

Maga keze is gyors, akármely Írásban. 1

)

231

.

Tud az tréfához is, játszó leveliben,

Szerelemhez is ért, annak idejében, —
Kiváltképen mikor te jutván esziben,

Cupido viseli pennáját kéziben.

232. Naso irogatott így az Corinnának,

Kivel meg is bírta s tett kedvet magának
;

- Véli oly erejit ez is pennájának

Hogy meghatja falát szived bástyájának.

233. Vetted, nem régen is, — ugy tudom, — irását,

Érezhetd abbúl is szivednek vívását

;

Ne is halogassad annak megnyílását,

Bocsásd be s engedjed szabados bírását.

234. Végezvén ezekben elméd czirkálatját,

Ha tovább fordítod onnan gondolatját,

S megtekinted egész teste állapotját

:

Csudálva szemlélhetd annak szép állatját.

235. Alabástrom oltár — mondhatod — az nyaka,

Klárisbúl hajtatott boltozat ajaka,

Délszínre jöv nap felderit homloka,

Melytfíl világosul akármely éjtszaka.

236. Pirosult hajnalnak vélhetd két orczáját,

Kiknek csak éretted tartja szép rózsáját

;

Várja is már arra méhecskéje száját,

Hogy attúl vehesse várt harmatocskáját.

237. Felvont szivárványa szép szömöldökinek - -

Itélhetd — kézíja Cupido kézinek :

*) «Tököly levelei elég magyarosok, de nem oly szépek mint a
milyeneket ama század elején írtak a jó nev írók : Pázmán, Bethlen

Gábor, Turzó Imre, Wesselényi Anna, s mások. De van is mentsége,

mert leveleinek legnagyobb részét hirtelen, izgatottan, temérdek dolgai közt,

tábori élet kényelmetlenségei közt írta.» Qróf TöTcöly Imre levclei> p. XX»
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Víg játszási között szökdecsl kézinek

Annyi az nyíl mennyi villáma fényinek.

238. Az kik sziveddel ie régen harczolnak már ;

Ha nem holdulsz nékik, mondhatom, lészen kár.

De ekkedig elméd keménykedett is bár, —
Nemde ? — hajol mostan s több ostromot sem vár.

239. Ölelésre hajlott karjai kávája

Alig is várja már hogy vonjon hozzája

;

Minthogy bven terem szép orczád rózsája,

Bízik hogy abbul is leszen jó désmája.

240. Nagy Sándort ábrázlja melle szélessége,

Atlashoz hasonlít vála terétsége ; *)

Minden tagjainak szép egyenlsége

Akárki szeminek lehet kedveltsége.

241

.

fis így egész testit ha rendre vizsgálod,

Azt — nemde ? — mind uri termetnek találod,

Vagy ugyan fejdelmek rendiben számlálod :

Azzal szived nem is héjában táplálod.

242. Egy szóval, mindenben tekintetes, jó, szép,

Tanult, elmés, okos, testben-elmében ép ;

Méltóság követi valamely felé lép,

Méltán süvegelhet neki sok ezer nép.

243. Méltó hogy ezt te is ne engedjed másnak,

Hanem vidd magadnak válhatatlan társnak
;

Hosszú üd^t se hagyj az öszvejutásnak,

Mert az halogatás oka sok romlásnak.

244. Az melylyel magadnak sokat fogsz használni

:

Minden majorságid helyre fognak állni,

Több asztagokot fogsz csri(d)ben számlálni,

Borpinczéidet is töltebben találni

;

245. Megalszik üszöge gzló faluidnak,

Megépül rongya is pusztult majoridnak,

Szaporodik száma fogyott barmaidnak,

Nem lesz annyi kára semmi javaidnak, —
246. Kiknek füstit eddig gyakorta szemlélted :

Onnét is ntt károd az honnét nem vélted,

Melyek miatt sokszor bús gond is volt élted,

És olykor azok közt könyved sem kémélted.5
)

*) Szélessége.
8
) Thököly gazdasági intézkedéseire vonatkozólag érdekes adatokat

találni Lehoczhy nagy munkájában (Bereg vármegye numographiája).
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247. Jutott sokféle jód, sok kincsed, prédára;

Sok híved, sok szolgád, kiknek nagy volt kára
;

Szerelmes öcséd is, azoknak módjára,

Került vala végre hasonló koczkára.

248. De tovább jó vége leszen mind ezeknek,

Rózsáját kell szedni már az töviseknek

;

Által kelvén habján az hányó szeleknek,

Énekel az hajós az múlt veszélyeknek.

249. Nem lészen több préda s zsákmány javaidban,

Bízvást mulatozhatsz minden házaidban,

Nem szükség szorulnod csak k váraidban,

Apáczaként élni ott unt napjaidban :

250. Jó oltalmazó Mars lészen ez melletted,

Kiszáll minden ellen s megfelel éretted

;

Csak ugy fogd szándékát mint tlem értetted,

És magát se hadd már, ha szivét elvetted.

251

.

Ebben az martalék volt öcséd fogsága :

Onnét kezdé harczát Cupido gyorssága,

Mely által néki lén is szabadsága, \)

De a helyett ennek történe rabsága.

252. Mert a' tájban lévén te veled is szemben,

Ugyanakkor veted szívét temleczedben
;

Ott tartod azóta ers bilincsedben, —
Mennyi szenvedéssel: vehetdjól eszedben.

253. Ideje volna már onnét szabadulni,

Kezedhez békélvén nyakadra borulni,

Ott friss szerelmednek egével újulni,

S azzal minden terhes gondjának elmúlni.

254. Avagy, mint gerlicze, mely elveszti társát,

Nem keresi tovább soha annak mását,

Örökké özvegyül ujitja sirását,

Zöld ágra sem veszi azután szállását

:

255. Lehetsz talám te is oly eltekéltsógben

Hogy nem mégy senkivel ujabb szövetségben,

Holt társodot gyászlod örök özvegységben,

Kivel folyt életed kévánt kedvességben.

256. Ha az madarakrúl akarsz példát venni, —
Nemde ? — mint az galamb, jobb inkább ugy tenni

;

*) Zrínyi Ilona öcscsét, Jánost, a kuraczok elfogták ; Thököly szaba-

don bocsájtatta. (Thaly.)

Digitized by VjOOQIC



GYÖNGYÖSI ISTVÁN KIADATLAN KÖLTEMÉNYE. 391

Mely nem szokott végig árvaságban lenni,

Hanem megint ujabb párosságra menni.

257. Érzi ugyan az is társátúl válását,

Teszi is utána nyög búsulását

;

De másként fordítja végre búliklását,

Uj örömre kezdi uj foglalkodását.

258. Tudja hogy élete így kedvessebb lehet

;

Az gerlicze éhez képest mi jót tehet ?

Az zavart italbúi kis örömre mehet,

Az száraz ágrúl is nem sok kedvet vehet.

259. Inkább illik hozzád a galamb példája,

Kinek nem örökös köntös gyászruhája
;

Néha az napnak is homályzik orczája,

De azután megint deri víg órája.

260. Sok tövissé vagyon az özvegy életnek,

Az kiknek hegyei sokképpen sebhetnek

;

Oly csendes napjai kevéskor lehetnek

Mellyeket sok bosszúk s gondok nem követnek.

261

.

Szokott gyámol nélkül, borostyán és komló —
Ámbár csak kevés szél légyen azt ostromló —
Maga erejiben hamar földre omló :

Az özvegyi élet ezekhez hasonló.

262. Tudjuk azt hogy nagy vagy, nagy állapotodban,

És hozzád hasonló nincs méltóságodban
;

Mindazáltal te is gyarló vagy, magadban,

Kell segéd nélkül, sokféle dolgodban.

263. Az nagyobb helyekre nagyobb dolgok gylnek,

Az ers szelek is ott inkább bvlnek

;

És ha azok ellen csak gyengén készülnek,

Féló hogy Icarus szárnyain röpülnek.

264. Az is viselheti gondolkodásodot

Hogy alacsombítod ugy méltóságodot,

Ha megváltoztatod abban nagy voltodot,

Csekélyb állapotra bocsátván magadot.

265. Talám fordul az is, e mellett, eszedben,

Hogy eh szerelmed kedvezvén mindenben,

Voltál azzal egymást nem sért életben, —
Kit most is óhajtva emlótesz szivedben, —

266. S mondod : hogy nehéz azt többé feltalálni,

Ámbár a reménség ne sznjön táplálni

;

De az bizodalom sokszor tud hibálni,

És az rozmarinrúl csalánra kell szállni.
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267. Ugy vagyon hogy rút is az nem-egyenlség,
Az is hogy ha hátra czafol

x
) az elsség,

8 az polczrúl pad alá esik az felsség

:

Mert elre szokott vágyni az dicsség.

268. De itt nem fogy, st n minden állapotod

:

Azt bizonynyal, nemcsak reménynyel tudhatod

;

Minthogy indulatját 9
) szemmel is láthatod,

Hogy ott is magadot nagy helyre juttatod.

269. Mert annyira megyén annak méltósága

Hogy országa is lesz, nemcsak más jószága

;

Te személyednek is n úgy asszonysága,

Nem hogy következne ott alacsombsága.

270. Szokott eszközivei az fejedelemség

Készen várja, mely is lészen nagy tiszteség

;

Elébbi voltodban igy sem ér kissebbség,

St követ mindenben tetézett elégség.

271. Aztán gondolatod itt se akadozzon,

Ugy hogy reménységed csalatva változzon :

Szokás hogy a tövis rózsát virágozzon,

De nem hogy tövisset az lilium hozzon.

272. Nincs az gerliczének — azt írják — epéje,

Azért oly együgy annak szivecskéje

;

Ez erkölcsinek is nincs semmi tüskéje,

Melyti sérethetnék orczádnak gyengéje.

273. Az igaz szeretet nem tud visszálkodást,

Nem szokott okozni az panaszolkodást

;

Az megegyezett sz gylöl megszakadást,

Egyességet szeret s nyugodalmaskodást.

274. Megértetted fellyebb minden állapotját

;

Nem kell félned annak olyan fordulatját

Hogy az hol most látod kedves folyamatját,

Ott érhessed végre káros változatját.

275. Megnyitotta szívét : ugy vár tárházában

;

Alkalmaztat annak ugy nyugodalmában

Hogy megbántódása legkissebb dolgában

Ne légyen kedvednek, egész világában.

276. Nincsen azért így is miért tartózkodnod,

Látván hogy érdemes vele társolkodnod
;

*) Thaly megjegyzi, hogy czafol itt a. m. léptet, nyomul. Továbbá, hogy
e szó Dunántúl rna is él, gázolni s koptatni értelemben.

a
) tlndúlását, kezdetéi. (Thaly.)
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Hogy régen kedvelled, azt sem kell tagadnod,

Az melyhez képest is kezed kell már adnod.

277. Minthogy végzésibl vagyon az egeknek

:

Itt másként az dolgok már nem is lehetnek

;

Adnak is minden jót azok személyeknek, —
Jó válaszszát várván ugy én is ezeknek.

278. Midn így számlálom hosszú beszédemet,

Személyén jártatom leginkább szememet,

Hogy onnét is értsem mint hallgat engemet

És mint remélhessem válasz-vitelemet.

279. Megtetszik az szándék sokszor az orczában,

Czégérezi azt is az mi van titkában

;

Ritkán van oly fedél az bels szikrában

Hogy nincs küls jel is annak a dolgában.

280. Azomban személye holott szomorkodik,

Hol jobb kedvet vészen 8 azzal vidámodik ;.

És így, mint az rózsa, néha pirosodik, —
Mint az borongó hold, néha halványodik.

281. Sóhajt is a' között olykor keservessen,

Olykor lélegzésit emeli kedvessen,

Beszédemet néha hallja fegyelmessen,

Néha tétovázni látszik kétségessen.

282. Az mint elébb fekve, fellyebb emelkedett,

Könyökl kézire feje ereszkedett

;

Szellzi személyit, mely megmelegedett, —
Nem is csuda : minthogy gondja felesede tt.

283. Sok ízben láttatott hogy akar szóllani, —
Az mint hogy kezdett is ajaka mozgani

;

Véltem, beszédimet meg kell szakasztani

:

Mind az által végig hagyá azt mondani.

284-. Azután közelebb szólítván ágyához, —
Mintha ambrosiát vett volna szájához:

Oly mézessen kezde válasz-adásához
;

Ülhetett beszéde nagy méltán Suadához.

285. Felveszi szép renddel minden beszédemet

S abban elészámlált ertetésemet, 1

)

Melylyel támogattam felválalt igyemet

;

Ujabb kérdésekre fog abbúl engemet.

286. Csudálva hallgatom nyelve szép folyását,

Az mondott dolgokon nagy okoskodását

;

*) Ersség : argumentum.

Philologiai Közlöny. VIH. 5. 27
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,

Valamikor látom ajaka nyílását,

Alig várom kévánt válasza adását.

287. De rak élmbe mind több s több okokot,

Kikért késélteti az kezdett dolgokot

;

Nem is köz munka l
) volt meggyzni azokot

:

Érdemeltek üds tanácskozásokot.

288. Végre azokat is addig zé elménk,

Azon nyugovánk meg : mást mind fére tennénk

;

Az Ég ugy akarván, az ellen ne tennéok,

Rendelésit inkább munkában is vennénk.

289. Melyen megegyezvén, ott én sem mulattam,

Hanem elsietvén, ím hozzád jutottam.

Ennél kedvessebbet vájjon mit hozhattam ?! —
Csak jól tudjad járni : jó utat nyitottam. —

290. Azért — a mint mondám — oldd le most kardodot,

Más idre halaszd mezei dolgodot,

Az melyen eleget törted már magadot

;

Méltó, azok után vedd nyngodalmadot.

291

.

Szükség pihenni is az terhes munkában,

Másként az természet megcsüggöd magában.

Scipio sem fáratt mind csak Africában,

Tért nyugovásra is némelykor Komában.

292. Pompeius is kardját szögre függesztette,

Mikor Kleopátra szerelmit érzette

;

Míg kedve-telésit ott el nem végezte,

Leoldott fegyverit fel sem övedzette.

293. Mindennek ideje vagyon — az mint mondják

;

Az kedvez Egek mikor módját adják,

Akkor fogd az dolgot, mint az munkás hangyák

:

Mert másként kezeden sokáig nem hagyják.

294-. Terítve lesz már ott *) az Hymen oltára

:

Csak ne üdzz sokat, menj áldozatjára

;

Nem is lesz tanácsos vontatni sokára,

Az késedelemnek van gyakran sok ára.

295. Távúi jár Alekto az több Furiákkal.

Iuno leszen jelen az víg Gratiákkal

;

Az megy elttetek kedves musikákkal,

Ugy vezet nyugodni szerencsés fáklyákkal.

l
) Közönséges munka. (Thaly.)

*) Munkácson, (u. a.)
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296. Örülnek az Egek szép szövetségieknek

:

Olyan megegyezést adnak sziveteknek

Hogy mindenben tölte lészen kedveteknek

S jól folynak napjai teljes élteteknek.

297. Amaz égi jelek között fénl Kosnak

Gazdag arany gyapját adják Atroposnak,

Hogy abbul bvétse s tegye nagy számosnak

Éltetek fonalát és boldogságosnak.

298. Kedvessen is nyújtja azt Klotho orsója,

Mivel Lachesienek sem bántja ollója

;

És minthogy az isten annak nagy áldója,

Más gonosz szerencse sem lesz felgázlója.

299. Sok esztendkre nyúl nyomós l
) hosszasága,

Meghaladja Nestort napjai soksága

;

Leszen mindenekben kévánt boldogsága

:

Az egekig mégyen kezdett méltósága.

300. Végben vivén pedig ott felvett munkádat,

Felkötheted megint leoldott szablyádat

És újra kezdheted elébbi pályádat

:

Hamarébb is vehetd ugy kévánt pálmádat.

301

.

Lesz mindenek eltt nagyobb tekinteted,

Zászlóidot mindjárt fellyebb emelheted,

Akármely országra biztosban viheted,

És ugy dolgod czólját jobban is érheted.

302. Az Hold ereje is így hathatóbb lészen, —
Mely, hogy melléd jöjjön, van is immár készen;

Az kévánt szerencse majd kézire vészen,

Csak ne késsél : mert az káros gátlást tészen. —
303. Véget vet ezekkel Venus, beszédiben,

Kit sokkópen érez az bajnok szíviben ;

Ahoz sokképpen is változik szényiben:

Hol viasz, hol rózsa látszik személyiben.

304. Küszködik és ers bajt tart 6 magával

:

Hercules sem vala izzattabb orczával,

Mikor szemben kelé az sárkány hydrával,

Mint ez fárad, kétes szive nagy harczával.

305. Voltak is okai tusakodásának,

Kikkel ellent is hánt Venus ostromának

;

*) A. m. tartós. V. ö. kés nyom : posteritas ; az emberi nyomtól

fogva: a mióta emberek vannak. (Baróti.)

27*
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De engede végre szava hatalmának,

így lévén végzése az Ég fatumának.

306. Négy szép hattyú vala Venus szekeriben,

Az bajnokot vévén kedvessen öliben.

Megindul azokon ; szapora mentiben

Viszi is csakhamar öröme helyiben.

307. Elment volt Cupido már, szállást osztani

;

Készen várták köt, volt hol megszállani.

Ideje is vala oda beállani,

És az fáradságon nyugalmat váltani. •

308. Az helynek asszonya látja nagy szivessen,

Változtatja gyászát, öltözik szinyessen ;

Mint az csillagzó ég, vagyon oly fényessen,

Kit akármely szem is vizsgálhat kedvessen.

309. Jelen volt Hymen is, már akkor, mellei te,

Kötele eszközit el is készítette ;

Hogy az annál tovább múljon, nem engedte :

Elérkezvén, mindjárt kezekre vetette.

310. Cupido sem henyél, itten is, tisztiben,

Ujabb nyilakot szed tegzébl kéziben
;

Több tüzet gerjesztvén azoknak végiben,

Ugy veti lobogva szívek közepiben.

3 11

.

A mellett munkáját tovább sem tágítja,

Szívek szövetségit másként is újítja,

Ers gyémánt lánczczal egyve szorítja,

Melynek keménységit üd sem lágyítja.

312. így csatolván egyben kezeket, szíveket,

Vesznek b áldással sok üdvözléseket

;

El sem választhatja már senki ezeket,

Az mig el nem metszi Lachesis élteket.

313. Vagyon ott azonban mindenütt nagy öröm.

Tapsol az szerelem, mondván: van nyert pöröm!

Másutt is, az kinek bástyáját én töröm,

Megveszem, ha azért szakad is sok köröm.

314. Bizonyos napokot töltenek egymással,

Folytatván azokot kedves mulatással

;

Hol Mercurius is jelen vala Marssal,

Az több planéták is boldog csillagzássál.

315. Végre Mercurius, szárnyazván bokáját,

És kéziben vévén kígyózott pálczáját,

Elröpül s csinálja annak nagy lármáját

Hogy így vitte végben Venus itt munkáját.
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316. Kin némely örvendez, némely komorkodik;

Az frigyesig
1
) dúl-ful, nyughatatlankodik,

Készül hogy tovább is akadályoskodik

;

De már hasztalan az : melyen boszonkodik.

317. Az Holdnak szarvai állanak mellette;

Az kiknek hegyeit valaki érzette,

Hogy hátat nem adott, csak kevés trhette,

Sok pedig, mindenit az ki elvesztette.

318. Az Mars is azomba dobját megütteti,

Hymen tiszteletit hamar végezteti,

Az menyegzs ruhát máskorra teteti,

Az leoldott szablyát megint felkötteti.

319. Mondván : Az más pályát még el nem végzetted,

Ennek koszorúját már pedig elvetted

;

Ha az dicsséget czélúl függesztetted :

Addig zzed azt is a míg eljegyzetted.

320. Fáradsággal mennek a nagy dolgok végben,

Nehéz folyamatján ne essünk kétségben

;

A nap is köd után deri fényességben,

És jut az arany is tz által szépségben.

321. Hercules is dolgát hogy megindította,

Fáradságát abban sokszor újította

;

Elkezdett munkáját de nem tágította,

Míg czélja oszlopát fel nem állította.

322. Van már Medeád is, melynek segedelme

Az veszélyek ellen lesz fejed védelme.

Abban pedig nincs oly állhatatlan elme

Mint (Aietes) lyánya változó szerelme, —
323. A ki csak ideig tartá meg hségit

Iasonhoz, azután kezdé hitlenségit.

De ez holtig állja tökéletességit,

Kiönti éretted minden tehetségit.

324. Itt vagyon Pallas is, s ím hozza kardodot,

Reád is övedzi, viseli gondodot

;

Én is elévettem letett sisakodot

:

Állj idébb, hogy fedjem megint homlokodot.

1
) «Különösen Teleki értetik, ki saját leányát óhajtja vala Thököly-

hez nül adni.» (Thaly, i. h. I, 149.) Ámbár Cserei és Bethlen Miklós

említik, hogy Teleki fkép azért haragutt Thökölyre, inert Anna nev
lyányának, már akkor Apaffy Miklós özvegyének, a jegygyrt vissza-

küldte: az egész dolog mégsem valószín. (L. Tököly Imre levelezése,

p. IX.) — Nagyon plausibilis, hogy frigyeség helyett irigység olvasandó.
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325. Fegyveres lovad is már készen tartátik,

Egyéb is, valami ahoz kívántatik

;

Az felül l
) s carma !»

*) szaporán hallatik :

Indulj meg ! Ha múlatsz, az üd csallatik.

326. Az bajnok kegyessé ezt szomorún hallja

;

Nehéz elválások egymástól, megvallja
;

De az Ég tetszése minthogy így javallja

:

Mit tehet, — csak máskint az remény ne csalja.

327. Megindulnak végre, egymás kézit tartván,

Az elváló helyig sok édes szót hajtván;

De ott az távozás köt jobban hatván,

Esszni kezd szemek, szvök is sóhajtván.

328. Hyen állapottal Ulysses lehetett

Mikor az trójai táborban sietett

:

B könyvezós nélkül búcsút nem vehetett

H Penelopetl, kit igen szeretett.

329. Keserves elválta — egygyé lett két sznek,

Melyet az szeretet igaznak tett 8 hnek ;

Az nádméz is tetszik akkor kesernek,

S akármely orvosság halálhozó fnek.

330. Ez is fájdalmasson hagyja el szerelmét,

Az is érzé asszony-szíve nagy gyötrelmét

;

De alacsonkodás nem illet nagy elmét :

Veszi végre itt is magán gyzedelmét.

331. Már az Hóid hada is jön nagy erejivel,

Ez is tovább mozdul sok szép seregivel,

Bizalmas szívinek olyan reményivel

Hogy feljön már napja régen várt (fényivel).

332. Mint elébb, indul is dolga rendessebben,

Magát is uralja minden kedvessebben,

Mellette kardját is köti szivessebben —
Látván állapotját : van most helyessebben.

333. Minden felül bvül naponként tábora

;

Sok uri rendeknek fénlik ott sátora,

Algyúinak Í6 sl erssebben pora,

Mely ellenséginek lesz szomorú tora.

334. Az szerencse kedve veszi jobb szárnyára,

Sok szép nyereséget ró hamar kardjára

;

') Induló.
2

I Ad arma : fegyverre!
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Az mely laurost régen készített számára,

Azzal is tiszteli fejit nem sokára.

335. Mely hogy annál elébb érje kivánt végét,

Az Hold is sietve hozza segítségét

;

Kinek osak hire is zi ellenségét,

S adja azok ellen gazdag nyereségét.

336. Azzal megegyezvén, nagyobbúl hatalma,

Kezdett dolgainak romlik akadalma

;

Mert van az gátlások ellen nagy oltalma,

S adatik azokon sr diadalma.

337. Megnyílnak kapui az f városoknak,

Hatalmában adják kulcsait azoknak

;

Fejet hajtnak neki, s ösmerik uroknak, —
Az által minden jót Ígérvén magoknak.

338. Holdulnak az szerint más ersségek is,

Engedelmeskednek ugy az véghelyek is
;

Jobb is volt mívelni azt nekik is

Mint több kárt vallani vagy elveszniek is.

339. Az mely vakmerség kezdett tusakodni,

Jó szándékja ellen, s akaratoskodni

:

Megmutatja ott is, tud hatalmaskodni

És leütött szarván diadalmaskodni.

340. Az alatt laurussát elhozzák fejinek,

Kit az Hold készített ily jeles hívinek
;

Bé is mutatják azt uri személyinek, »

Hogy lássa jutalmát méltó érdeminek. x

)

341

.

Az mellett zászlót is s fejedelmi pálczát

Adnak, hogy az ország öszvebomlott ránczát

Vegye kell rendben s újítsa zománczát,

Mert rút mocsok fogta annak arany lánczát.

342. Annál inkább minden süvegli s uralja,

Fejedelminek is ösmeri és vallja ;

Az ozondorlott haza azt örömmel hallja,

Bízván hogy megújul ezzel hervatt gallya,

343. És hogy lába vasát le lehet már tenni,

si szabadságát engedik felvenni

;

Nem kelletik tovább bilincs alatt lenni,

S mint jármos ökröknek, iga alá menni.

*) tltt a török szultán által Thökölynek küldött* fejedelmi athnámé

s királyi czím értetik, mely utóbbit azonban Thököly — Bocskay és

Bethlen példáját követve — el nem fogadd. » (Thaly.)
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344. Ugyanis, nagy rabság vala állapotja,

Az mint sok szokatlan terhe megmutatja.

De hiszi : már abbúl nyakát kivonhatja

És ennek utána ez nem sanyargatja.

345. Az miolta romol, már sok esztendeje
;

Régi nyerssóginek x
) kiszáratt veleje,

Rútul elparlagúlt szép term mezeje :

Hogy újuljon megint, most jütt el ideje.

346. Valamelyre fordul, számos hadaival : *)

Fárad ellensége, az Sas, madarival

;

Ez pedig híresül szép diadalmival,

Gazdagul népe is b ragadmányival.

347. Az egész nyár és sz jobb szárnyán viseli,

Sok szép nyereségit naponként neveli,

Gyzedelmes hírét az égig emeli,

Bvült méltóságát sok nemzet tiszteli. —
348. Múl azomban az sz kedvesked ege,

Deresül az üd, távozik melege ;

Az vad Aquilónak indul fergetege,

Az mezei szállást eltiltja hidege.

349. Nincs is tovább üd az mezn élésre,

Kél ellenségivel azért frígykötésre
;

Megyén is mindkét fél fegyver-megszfínésre,

Kvártélyokban oszol az had, telelésre.

350. Megindul maga is, s siet kedvessihez :

Kis ideje vala kedves szerelmihez,

Mert kelletett nyúlni hamar fegyverihez ;

Most jobb módja lészen kedve töltésihez.

351

.

Fél esztendeje van hogy tle távozott.

Másként, szerencséje szépen virágozott

:

De az bú azok közt tövisét is hozott,

Mely az távúllétel magvábúl származott.

352. Szíve drágább kincsit nehéz volt elhadni,

Az szerint annak is ettl elmaradni,

Egygyé lett két sznek két felé szakadni

:

De nagy öröm lészen megint öszveadni.

353. Mint az mely madarak, az fagyos telekben,

Szakadnak egymástúl idegen helyekben

;

Viszont az kikelet hozván egy fészekben,

Vígadnak újonnan támadt örömekben :

1
)
Elevenség, friss ség, er.

2
)
Az 1682-iki nyári hadjáratkor. (Thaly.)
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354. Ugy ezek is lesznek kedves mutatással,

Mihelt Isten szemben juttatja egymással

;

Nem lélegzik szivek, mint most, óhajtással : *)

Jelenti örömit vidám mosolygással.

355. Az melyre fordítja útját azon közben,

Vannak minden rendek régen várt örömben ;

Udvarlonak néki nagy készületekben,

Áldják, magasztalják víg üdvözlésekben.

356. Adatik mindenütt pompás triumphussa,

Mondván : Ez le6z hazánk olyan Fabiussa

Ei által pálmává válik cupressussa,

S megújul még egyszer régi szép laurussa.

357. Az sok psean s víg szó éri az egeket,

Tesznek az lövések sr dörgéseket,

Kikkel is jelentik kedves Örömeket

:

Bégen nem ért árva hazánk ilyeneket

!

358. Egyetlen egyihez juta utoljára,

Sietett is annak vigasztalására,

Tudván : volt szívinek nem köz fájdalmára

Hogy megtérhetese halatt ily sokára.

359. Hasonló volt dolga Laodomasához,

Az Prothesilaus szerelmes társához

S annak bús elméje gondos munkájához,

Mig elment ked\esse meg nem tért házához.

360. Trója alá kellett volt annak is menni,

Mely után bús szive nem tuda mit tenni

;

Mint hogy nála nélkül kész vala ellenni

:

Halált akart sokszor orvosságul venni.

361. Tudja hogy sok ers bajnok van Trójában,

Kik sokat is tesznek magok oltalmában
;

Fél, ha egyveledik azokkal csatában,

Ne találjon esni halálos prédában.

362. Tudja, az nemes vér benne nem nyughatik :

Kicsap, valamikor abban mód adatik

;

Az Mars dolga pedig gyakorta csallatik :

Az várt pálma helyett cupressus osztátik.

363. Sírva számlálgatja az hadi dolgokat,

Felveszi az ottan lehet harczokat

S azokbúl származni szokott romlásokot

:

Kikkel ad magának mind több-több gondokot.

l
) Sóhajtással.
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364. Véle jár elméje minden ostromokban,

Éjjel sincsen része nyugalmas álmokban

;

Valamennyi vészéit gondolhat azokban :

Ügy tetszik hogy esik annyi halálokban.

365. Hol Hektornak félti haragos kardjátúl,

Hol az Troilusnak nehéz kopjájátúl,

Hol pedig Parisnak szigonyos nyilától,

Vagy Deiphobusnak éles láncsájátúl.

306. Az melyekrfil mennél többet elmélkedik,

Szíve sebe annál inkább nehezedik
;

Végre, terhe alatt alig piheskedik :

*)

Ilyen az szeretet, az hol szíveskedik.

367. Mikor pedig Trója immár romlást venne,

Az alatta lév hadnak vége lenne,

És kiki honjában kivánkozva menne,

Sok munkája után hogy ott megpihenne :

368. Bízik, hogy noha volt sok veszedelemben, —
Jelen lévén inkább minden ütközetben, —
De minthogy azok közt tartatott életben :

Majd-majd megjön is, kit várt is örömben.

369. Az mint beérheti szeme czirkalmával,

Nézi az nagy tengert széles határával

:

Honnét vetdik fel kévánt hajójával

Az a kit vár, szive nagy óhajtásával.

370. Ez is kedvésiti aként elmaradván,

Elméjivel pedig mind véle fáradván,

Egyik gondolat]a másikra támadván :

Volt nehéz gondokban, azok mind áradván.

37 r . Félelem, reménség küszköttek szíviben :

Ez a mi jót igórt kedvessé igyében,

Több rosszat jövendült az, annak végében

Példáztak ü dolgok erötetésiben (?).

372. Emlékezett ugyan Venus beszédirl

S akkor elé számlált jüvendölésirl,

Sót valóságot is tudott ugy-létirúl

:

De így sem állott el az bú elméjirl.

373. Gondolta, az dolgok gyakorta változók,

Az reménységek is sokszor csalatkozók,

És sokan bolhákat az són is nyomozók,

St az igazat is hamisban okozók.

*) Piheg.
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374. Azért nem lehete teljes nyugodalma,

Félvén, vagy így vagy úgy történhet ártalma
;

Az mélybeli (?) búknak elnyomván hatalma,

Sárgult orozáján is az szép pirult alma.

375. Valamennyi veszélyt lehetett felvenni,

És bús elméjének tköriben tenni

:

Annyi rettegésben kezdett szive lenni,

Látván hogy azokon kétség általmenni.

376. Hol egy dolog, hol más tnt gondolatijában :

Lehet vagy ez vagy az eszköz romlásában
;

Kirl elmélkedvén, elijett magában,

S rettegtetik azok éjjel is, álmában.

377. Féltette kedvééit ellenségitl is,

Nevezetessebben az Sas körmiti is, —
Az kinek ha szárnya most alatt röpül is,

De rebdes az néha fent az nap köri is.

378. Nemcsak az ellenség pediglen ellenség :

Az barátságban is van álnok szövetség,

Melynek palástjában lappang oly mesterség

Ki által megromol sokszor az meghittség.

379. íulius is ottan veszett hol nem vélte
;

Halálát Sándor is akkor nem remélte

Az mikor fonalát Parca elmetélte :

Barátjátúl romla mind kettnek élte.

380. Á kik sok országos harczokon forgottak,

Az sok omlott vérben mint vízben locsogtak,

Azok özöni közt mégis megmaradtak :

Hol nem is gondolták, végre ott romlottak.

381

.

Amazt a tanácsban konczolták vala fel,

Ezt egy korty italnak mérge oltotta el

;

Az barátság közt is lenni vigyázva kell,

Az bels szándékrúl nincs sokszor küls jel.

382. Kihez képest, vala arra nem kis oka,

Ha ily gondjaiban izzatt is homloka,

És olykor ágyra is nyomta az búk soka, —
Mert nehezen szokott ütni azok foka.

383. Amaz is hasonló búsulást követett,

Az míg szerelmivel szemben nem lehetett

;

Vigasztalására szakadva sietett,

Melyben sarkantyúja vala az szeretet.

384. Kévánt érkezése lén kedves orvosság,

Távozott az által minden terhes gondság

;
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Kedves megújulást véve az bágyadtság,

Az kit okozhatott az bús magányosság.

385. Jotíb orvos Cupido, gyakorta, Phoebusnál

;

Nem lelni oly ható írét Galenusnál

Mint kit az szerelem készített Venusnál

:

Hasznossabb az minden egyéb syrupusnál.

386. Nem lehet kiírni egygy pennának, —
Tartaná Maró is nem kevés munkának, —
Az mely nagy szbéli örömben valának,

Mikor ezek megint együvé jutának.

387. Végre, midn szívek heve csendessedik,

B beszélgetésre kedvek édessedik
;

Egyrl-másrúl ez is az is kérdezkedik,

Az kik közé csók is olykor egyveledik.

388. Az táborozásnak beszéli ez dolgárúl,

Az Holdnak melléje bocsátott hadárúi,

Eltte az Sasnak tovább-állásárúi,

És az kézben jutott helyek ostromjárúl.

389. Számlálja a mellett maga sok gondját is, —
Kik súlya megnyomná nagy Atlas vállát is, —
Néha egészsége bontakozását is,

S egyébféle baját, de végre hasznát is.

390. Azt is : az városok fogadták miképpen,

Mentek elejiben mely kedvvel, mely szépen

;

Mint örült maga is az sok áldó népen,

Kiknek üdvözlése majd eget ért épen.

391

.

Amaz beszélgeti gyakor búsulását,

Felle sokféle hireknek folyását,

Azok között néha majd elájulásat,

Most — Isten meghozván — kedves újúlását.

392. Miként az tengeren kit sok hab forgatott,

Ha kévánt révinek partjához hozatott,

Létészen ott minden terhes gondolatot,

Kedvvel mondja az mint azeltt hányatott

:

393. Ugy ezek is az sok szbéli gondokon

S azokkal egyvellt kedvetlen napokon

Áltkelvén, mint annyi dlölg habokon :

Örülnek egymásnak, csüggvén már nyakokon. -

394. Ily kedvek tltiben végtire szíveknek,

Alvó nyugovást is engedvén testeknek

:

Jut egykor Morpheus ágyában ezeknek

És sokféle látást formál elméj éknek.
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395. Lehetett az üd talám éjfél-korban,

Ezek is pihegtek már édes álomban

;

Az több dolgok között agy látszott azomban

Hogy Venus állana elttök ujobban,

396. És hogy ilyenképen kezdene szóllani

:

Azt magatoknak is méltó megvallani

Hogy javalásomra hasznos volt hajlani

S most nagy állapotban az által állani.

397. Csak eddig is mire nem ment dicsségtek !

Mioltá általam meglén szövetségtek.

Hát ha több üdt ér kezdett szerencsétek

:

Vájjon hova nem hat azzal nyereségtek ?

!

398. Majd az egész ország kezd uralni már is

;

Végben viszi pedig csak egy vagy két nyár is —
Az Sasok az ellen vigyázzanak bár is —
Hogy-kezetek alá jön az több határ is.

399. És noha Hymennel megkötetvén egymást,

Az hamar elválás tehetett ártomást

:

De — látható dolgot szóllok, nem hallomást —
így is szerelmetek vén l

) kivánt áldomást. *)

400. Mert jó földben esvén annak is trágyája,

Immár is bimbózni láttatik csirája
;

Ha mi mérges égnek nem éri ragyája,

Kinyílásának is közelít órája.

401. Lucina is készen van már eszközivei,

Várja Apolló is, Musák seregivel,

Hogy örüljön annak, üdvözl versivel,

Mihelt megjelenik óhajtott fényivei.

402. Készül Orpheus is akkorra lantjával,

Amphion is ott lesz — tudom — hárfájával,

Örömet szaporít víg musikájával

:

Tánczra megyén talám Mars is Lucinával.

403. Másoknak is lészen akkor nagy vígsága

Az mikor kinyüand annak szép virága,

Melynek méltó bocsi sokat ér s drága,

Érdemes is arra ily ritka újsága.

404. Mindenek füliben kedves hír csengeni,

S arra nagy álgyúkkal az bástyák zörgeni,

x
) Van.
9
) Áldást
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Az templomok sok szép áldással zengeni,

Az paloták pedig tánczokkal rengeni, —
405. Innya az katona, az pap imádkozni, —

Avagy akkor az is.Baochusnak áldozni, —
Mind uri mind egyéb rendek vigadozni

Fognak : ebbl sok jót reménlvén bokrozni.

406. Csakhogy a mint indul az ég csillagzása, —
Kitl függ az földi dolgoknak mozgása, —
Ha kell idejit éri Í6 nyílása :

Kétes hogy lesz annak tartó virágzása. *)

407. Alig lehet azért az oly csemetétek

Melyti bokrosodjon kezdett nemzetségiek

;

Hanem azt terjedni mástul reméljétek,

De azzal kedvetek félben ne szegjétek.

408. Jobban terem az föld — úgy-é ? — több munkával

;

Az mit hozand azért els trágyájával,

Ha az elmúlik is gyenge plántájával

:

Más frfgja követni állandó voltával.

409. Nem rontja zsengéit annak ragya vagy dér,

Hanem virágjábúl gyümölcsözést is ér

;

Megöregbedése csekély helyre nem fér

:

Nagyra terjed mint az Medusábul folyt vér.

410. Nemes törzsökinek nem lesz korcsos ága,

Holmi köz ág- bogot nem fajzik virága

;

Az éghez közelít végre magossága,

Sok népet foglal bé árnyéka nagysága, —
41 1

.

Mely alatt azokot éri szép csendesség

:

Megtér az jó üd, az kévánt békesség,

Megsznik az fegyver, nem lészen ellenség,

Mint Saturnus alatt — követ oly egyesség.

412. Uj nemzetségre jut azzal nemzetségtek,

Felséges nevezet leend dücsségtek,

Az melyhez immár is van nagy köZelségtek

:

Ha jó augur leszek, majd reá is értek.
a
)

413. Az Hold készítteti újonnan táborát,

Mellettetek ki is vonyatja sátorát

;

l
) Thököly fia, István, 1683 február 20-ikán született, 8 még azon

évi april 3-án meghalt. (Thaly.)

*) El is éritek. (Thaly.)
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Az melyre fordltja készített ostorát,

Nehéz ütés éri ott sokak tomporát.

414. Ha mr akadálya van még dolgotoknak,

Az mely tiltja folytát feltett szándéktoknak :

Felgázolja minden gátlását azoknak.

Szabad útját nyitja ott is lábatoknak.

415. Kiben megmutatja tehetségit már is,

Mely által csillagtok elég fennyen jár is

;

De azért szokása adást kéván, vár is

:

Az nélkül érheti dolgotokot kár is.

416. Örömest segéti ki hozzája járul,

Körmöt is ad, hogy ne csúszszon le az fárúl

;

De gondol elsben tulajdon, hasznárúl

:

Ha az nem lesz, másként leteszi polczárúl.

417. Szed más kertekben is eperjet magának,

Uaurával várja bérit munkájának ;

Mindazáltal a ki veszi czimborának,

Viseli jól gondját felválalt gondjának.

418. Ennek valóságát magadon ösméred :

Mert miólta az lett néked is vezéred,

Magosbban tetetik azolta czégéred ;

Az mi hátra van még, az is kész — eléred.

419. Csakhogy gyenge kedvit nem kell megsértened,

Az mire czélozok, szükség megértened :

Ezüstöt kell oda s aranyat töltened,

Ugy jár ott is jobban az kerék, ha kened.

420. Kévántatik ahoz nagy rend követség,

Az melyet tiszteljen az egész nemzetség

;

Ersödjék azzal az kezdett szövetség,

Hogy ugy csalhatatlamb légyen az segétség.

421. Mely meglévén, biztosb lehetsz dolgaidban,

Nem kell tétováznod ugy gondolatidban,

Hanem megmaradhatsz feltett szándékidban :

Másképen, megbotlasz kezdett utaidban. —
422. Többet mond vala még, de Hermes érkezik,

Amaz tovább állván, helyében férkezik.

Elsben, mint vannak — arrúl értekezik,

Azután nyelvire ily szó következik :

423. Az mint Venus beszél, az ugyan ugy lehet

:

De csalást az remény az aránt is vehet.

Tadni való, az Sas hogy még sokat tehet

;

Ha most alatt jár is, de fellyebb is mehet.
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424. S ám találjon néha tolla kiverdni:

De üdvel szokott az megint srdni.

Talám hasznosb volua azzal megszegi dni,

Hogysem ellenségül tovább is kötdni.

425. Van az Oroszlánynyal régi szövetsége,

Híres mind kettnek körme erssége,

Messzire is terjedt azoknak vérsége:

Az ki egynek, soknak az ott ellensége.

426. Ez az vadok, amaz madarak királya

;

Kemény rúgásokat kevés ki ugy állja

Hogy meg ne mellyedjen vagy háta vagy málja,

S az ki vét, másként is ostorát találja.

427. Az menykövek közt is az Sas bátran jár s kél,

Majd éppen az napig felmegyen, és nem fél

Hogy lecsapja onnét akármely forgó szél

;

Ideje is számos : sok száz esztendt él.

428. Sok országot fog bó kiterült szárnyával,

Az tengerekig ér annak nagy voltávul

;

St az 'Pihen* is, széles határával,

Egyet ért 8 cselekszik ennek munkájával.

429. Más sok nemzetség is van kötve ezekhez,

Kik készülnek nyúlni éles fegyverikhez
;

Bíznak is az által szép nyereségekhez,

Hogy laurus-bokrétát szögeznek fejekhez.

430. Az egy Lüium-szag tekeri orrokot,

Az kiknek az eidig adott is gondokot

;

De azzal biztatják abban is magokot

Hogy jó karban hozták már ott is dolgokot.

431. Mit gondolsz ezekrl ? ha mind felkészülnek

És az Hold sugári elejében gylnek :

Annak ragyogványi nemde setetinek ?

A te dolgaid is akkor mint épülnek ?

432. Másként is az Holdnak van sok változása,

Nincs egy állapotban annak maradása :

Mert nem lehet (annak) oly állapodiisa

Hogy ne*érje teljes voltát apadása.

433. Noha az étszakát néha vidámítja:

De abban is fényét hamar megcsonkítja
;

Az te napodot is, fél, megvakítja,

S nem tudom, azután mint világosítja.

434. Azért is nem ér az áz Sas erejivel

:

Hogy egyenest néz ez az napra szemivel

;
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De az, szemben jutván annak személyivel,

Megsetótl s elfogy elébbi fényivel.

435. Innét látsz az Holdban sok ekklypsiseket

;

Noha most neked is tart szövétnekeket

:

Az étszakai szél olthatja ezeket,

Hozhat rád étszakát s azzal veszélyeket. —
436. Megfordúla Venus, hogy hallá ezeket

;

Az fejedelemre vetvén víg szemeket,

Monda : Csak úgy tartsad mint múló szeleket

Az kikkel most Hermes rémít benneteket.

437. Mert ösmérem én is az Sasnak erejit,

Az ki ki is szítta sokaknak velejit

;

De most bal fátuma hozta oly idejit

Hogy maga is félti koppadástúl fejit.

438. Czimboráinak is tudom tehetségét :

De azok sem érik az Holdnak felségét, —
Mely, bár csonkítsa is néha teljességét,

De helyre állítja az megént épségét.

439. Nem fogy soha ugy el hogy meg ne újuljon,

Nem jut oly terh alá hogy ottan megfúljon,

Szokott erejinek hatalma elmúljon,

És gyors járásiban tovább ne mozduljon.

440. Arra oly fellyegek soha sem gylhetnek

Az kitl sugári ugy ködöslhetnek

Hogy azok üdóvel fel nem derülhetnek

S elébbi fényekre ismét nem mehetnek.

441

.

Nincsen erssebb ok soha az példánál,

Az meglett dolgoknak tfsmért mivoltánál

;

Bizonyosb az minden philosophiánál,

Hihetsb is annak okoskodásánál.

442. Az régi dolgoknak kiknél van értelme,

Tudják azok mely nagy az Hold segedelme

;

Az kinek annyira ment már gyzedelme

Hogy az majd az egész világnak félelme.

443. Az mely valakinek jut szomszédságában, —
Mint a moly, ha esik valamely ruhában, —
Tovább-tovább terjed, fogyatja javában,

Végre csak valamit hagy tépett rongyában.

444. Tudja jól ez Haza, s bizonyságot tehet,

Az miném szomszéd s osztályos társ lehet

:

A kit kardja éle eleiben vehet,

Azon szeldelése mely szaporán mehet.

Philologiai Közlöny. VHI. 5. 28
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445. Nincs már oly egy nemzet ki azzal bírhasson,

Hada öadninek ellene állhasson

;

Nem lehet, az Sas is már oly fent járhasson

Hogy ennek szemiben tovább port rúghasson.

446. Azt csak az Kakas is sokszor jól rongyolta,

Most sincs ott agy dolga a miként gondolta

;

Feltett szándékában igen meggátolta :

Nem is lehet annak kedve szerint folyta.

447. Hát az Hold szarvának ellene mint állhat ?

Az kinek hatalma mint mennyk agy járhat.

Attúl annál nagyobb veszedelmet várhat,

Ha elre magos kszálra nem szállhat.

448. Nemcsak Pacsirtáit gázolja fel ennek :

St Oroszlányi is tle megrettennek ;

Mint por az szél eltt, ide s tova mennek :

Nagy rémítést hoz ez másnak is mindennek.

449. Nem hogy oltja fényét az étszakai szél

:

De az napnyiujoti záporoktúl sem fél

;

Övé már Napkelet, övé lészen az Dél,

S bízik, az több rész is fegyvere alá kél.

450. Igaz ugyan, hogy ha volna szép egyesség

Az nemzetek között, és ollyan szövetség

Az mely kévántatnék : lehetne nyereség

Még azon is ; de azt rontja az irégység.

451. Nehéz is azt érni hogy egyesedjenek

Az HoJá fénye ellen, s megersödjenek.

Hamarabb lészen az hogy romlást vegyenek,

Avagy, mint te, annak térdhajtást tegyenek.

452. Tanácsosabb is az hogy kétes igyedben

Oda folyamodtál s vetett tiszteletben.

Ám légy is sokaknál azért itíletben :

De jobb így, mint — másként — veszned mindenedben.

453. Eleget sürgetted másutt is dolgodot :

De ott nem akarták viselni gondodot

;

Oda kellett azért vetnie horgodot

Hol ersítheted tántorgó sorsodot.

454. Hogy ha nem hathatja kedvére az Eget,

Az bosszúság olykor Poklot is feszeget,

És dolgának utat oly eszközzel szeget

Az ki elronthatja az rátorlott jeget.

455. Nincsen regulája az szoros szükségnek,

Az kit találhat azt veszi segítségnek.
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Veszett dolog hinni ott az reménységnek

Hol csak az szó-adást tartják elégségnek ; — *)

456. Az mint én ezeket akkor is mondottam
Mikor házasságtok dolgát javallottam.

Az mit itt Hermestl azomban hallottam,

Arra is felelnem szükségnek tartottam.

457. Hogy így értvén te is, újonnan, ezeket,

Kétséggel ne bosszontsd az kegyes Egeket,

Az kik az Hold által ime mindeneket

Boldogul folytatván, töltik kedveteket.

458. Ha már oda adtad kötelességedet

:

El ne farolj onnét, intelek tégedet,

Mert ha megcsonkítod ottan hiteledet,

Hidd el, nehezebb gz hevíti fejedet.

459. Annak színe eltt nem jó tétovázni :

Mert ha egyszer kedve meg talál ragyázni,

Nehéz leszen tövit tovább ugy trágyázni

Hogy ujabb zöldséggel tudhasd felruházni.

460. Ha pedig mellled az el kel száradni

:

Uj veszélyek fognak ellened áradni,

És nem levén kinek melletted fáradni,

Azok hinárában oda kell maradni.

461

.

Sok gonosz követi az tántorgó elmét ;
—

Melynek hogy elkerüld te is veszedelmét

:

Meg ne vesd az Holdnak tapasztalt kegyelmét,

Oda tarts, s tovább is vegyed segedelmét.

462. Annak fénye alatt ne félelmeskedjél,

Akárki ellen is bízvást keménykedjél.

Csak te is, a mint kell, engedelmeskedjél,

S az mivel tartozol, azzal kedveskedjél, —
463. Az mint elébb mondám. Mert azt ott megvárják

:

A nélkül az ajtót hamar be is zárják.

Az búcsút már itt is — tudod — pénzzel járják,

Jó' akarván lakni, erszényeket vájják.

464. Leszen abban is mód : csak csendessedjetek,

És egyéb terhektl üressek legyetek.

Most lévén az Egén szerencsés jeletek,

Az adatott móddal illik hogy éljetek.

465. Azt is mindazáltal szükség megvallani

:

Az míg nem fog dolgod jól helyben állani,

*) «Czélzás a bécsi udvarra.* (Thaly, i. h. I, 160.)

28*
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Az hadnak nem lehet addig leszállani,

S azzal tovább is kezd az haza romlani.

466. Némely részeidben nagy pusztítás lészen,

Melynek tüze-vassa van is immár készen.

Ugyanis, az fegyver építést nem tészen,

Az hol ingyen talál ott pénzen sem vészen.

467. így hozván az 6zükség, másképpen nem lehet

;

Az míg már az fegyver ezéljáig nem mehet,

Addig csendességet az haza nem vehet

:

Veszedelem ugyan, de róla ki tehet ? !

468. Az szép arany üdt vas szokta csinálni, —
Az melyet itten is végre feltalálni

;

De az kezdett útbúl nem kell már kiállni,

Mert másképpen az méz méreggé kezd válni. —
469. így felelvén Venus Hermes beszédire,

Az is ujabb választ vett vala nyelvire
;

De azomban az nap ülvén szekerire,

Jól feljött vala már az ég mezejire.

470. Kinek, Morpheus is, elérkezésivel,

S kényes lovainak víg nyeríté?ivel,

Felserkent és tovább mene, — személyivel

Múlván az látás is,
1
) annak elmentivei.

471. Ugy Venus ós Hermes onnét eltnének

S vetekedésekben azzal megsznének ;

Mindazáltal nem köz gondokot szerzének

Az beszédeket vizsgáló elmének.

472. Az fejdelmi bajnok itt azért hol örül,

Hol megkeseredést érez szíve köri

;

Olykor orczájárúl izzadást is törül,

Tartván kezdett ügyét igen nehéz pörtíl.

473. Örül azon hogy sok irógyi láttára

Az szerencse kedve vévén jobb szárnyára, —
Venus mondásakónt, — viszi nem sokára

Több dolgainak is óhajtott partjára.

474. De abban lehetett megszomorodása

Hogy — az mint szól (vala) Venus varázslása -

Kedves szerelminek els virágzása

Nem marad meg, hanem lesz elhervadása.

475. Mindazáltal magát hamar gyzi abban,

Bízván hogy plántálhat a helyett ujobban,

l
) Álomlátás, látomás. (Thaly.)
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Kirl akkor Venus beszélle bátrabban

:

Az els vetemény vesz *) is gyakrabban.

476. Az mit Hermes szólla, szerez az több gondot,

Nem is kell semminek vélni azt a dolgot

;

Mert jóllehet az Sas többször is tántorgott,

De lábra kit végre s sokakot megrúgott.

477. Noha ez aránt is Venus biztatása

Elméje habjának lén megállatása

;

Nem fél hogy akárki ellene járása

Az Hold oltalmában lehessen ártása.

478. Azért nem is mével abban egyebet már,

Hanem, a mint Venus mondja, a szerint jár,

S hogy az késedelmet ne követhesse kár,

Az követséggel is hosszú üdt nem vár.

479. S ahoz képest hamar irat leveleket,

Országos gylésre hirdet mindeneket :
2
)

Hogy ott az köz jóra néz szükségeket

Felvévén, tegyenek azokban rendeket.

480. Bémegyen maga is arra szép pompával,

Páros gerliczeként — élete társával

:

Pompeius mehetett régen Iuliával

Ilyképpen Kómába, nagy triumphussával.

481. Az hova mások is hamar öszvegytílnek,

Kegyelmes uroknak minnyájan örülnek,

És véle minden jót végezni készülnek, —
Bízván : (viasz ? ) szárnyon, tovább, nem repülnek.

482. Az mint fel is veszik az kell dolgokot,

Töltenek azokban nem kevés napokot

;

Minthogy igen nagyok, adnak is gondokot

:

Munkával kelletik meggyzni azokot.

483. Végre, helyben hagyván Venus javalását,

Azon nyugtatja meg ki-ki tanácslását,

Hogy az fényes Holdnak kezdett urallását

Kövessék tovább is, oltalmúl hívását.

484. Hogy pedig ott dolgok állandóbb lehessen :

Menjen követség is, s az el is siessen ;

8
)

És hogy annál jobban s elébb végezhessen,

Elrendelik azt is kinek mit fizessen. *)

*) Veszend.

*) .Kassára, 1683 január 13-ikára.» (Thaly.)

3
) «Szirmay Istvánt küldöttek a portára. * (u. a.)

*) « Február közepén. • (u. a.)
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485. Melyben Venusnak is az vala tetszése. —
Az több dolgoknak is lén elintézése,

Lassan minden rendnek szép megegyezése

És az gylésnek is azután végzése —
486. Akkoron személye az rongyolt Hazának

Meghajol s lábához borúi uj arának,

S nagy özöne között szemei árjának,

Ilyen szókkal nyílik ajtaja szájának :

487. Hogy sokat beszéljek az itt nem szükséges

:

A nélkül is tudod, nyavalyám bséges,

Majd egy tagom sincsen immár egészséges,

Gyógyulásom pedig másképen kétséges.

488. Hanem csak te benned vagyon reménségem,

Hogy még helyre állhat valamint épségem ;

Mert a ki eddig volt hogy már segétségem

:

Bvült attúl inkább mint szkült Ínségem.

489. Te, mint igaz vére édes nemzetemnek,

Jobban érzed kénját sokféle sebemnek,

Gondját is szivesbben viseled igyemnek,

S azzal újulást adsz kévánt reményemnek.

490. Eddig is érettem eleget szenvedtél, —
Megmutatván azzal hogy híven szerettél.

Kérlek, minthogy immár kezeidre vettél,

Tovább se tágítsad a mit elkezdettél.

491. Mert az ha találna szakadni markodban :

Oh ! mely szörny veszély követne ujóbban.

Az utóbbi gonosz ugyanis, gyakrabban,

Rosszabb az elsnél s üt hatalmasabban.

492. Tudom azt : a nagy seb hamar nem gyógyulhat

;

De ha ahoz kezed hasznos írrel nyúlhat

:

Nem kétlem hogy vara üdvel lehullhat

És azzal mostani fájdalma elmúlhat. —
493. Urátúl elmenvén, téré asszonyához, —

Borulván annak is az szerint lábához

;

Nem trheti — könyvet ad itt is szavához,

S azzal ily beszédet vészen ajakához :

494. Te is, nemzetemnek drágalátos ága,

Szomorú igyemnek teljes vígassága, —
Látván mint elnyomott az terhek soksága

:

Légy segédem, elhúnt napomnak l
) világa

!

*) tCzélzás Zrínyi Péterre s I. Rákóczi Ferenczre.* (Thaly.)
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495. Kettteknek egyes fáradozásával,

Lehessek még egyszer felderült orczával

!

S jól indult dolgotok, kévánt folyásával,

Egyezzen tovább is Ventis mondásával

!

496. Ezeket így szólván nagy fohászkodással,

Megtörlé szemit, oly bizakodással

Hogy felfogott igye nem lesz hibázással,

Oltalmazván ura azt Árasai és Marssal.

497. Biztatja is abban, nagy fogadásával

:

Felvirasztja napját kivant világával,

Csak mostani habját, régi zavarával,

Lecsendesíthesse felkötött kardjával.

498. Asszonya is magát arra kötelezi

:

Valamiben tudja, híven védelmezi.

Ezzel ki-ki maga szavát befejezi,

És az versiró is munkáját végezi.

110. A perzsa háborúban elesett görögökre.

Hellást és Megarat a szabadság napja sütötte,

Hogy szivesen haltunk érte vitézi halált.

Egy rész elhullott Eubóia kegyes foka mellett,

Hol nyilas Artémis szzi hgetje vagyon.

Mások ers Mykalé mellett, emezek Salamisnál

A phoiniki hajók ezreit eltemetek.

Mások hsi halált haltak Boiótia síkján,

S markukkal gyzték meg lovas ellenket.

Polgártársak ezért minekünk emléket emeltek,

Nisea néppiaczán, a közepes közepén.

111. Az athéni gyzkre.

Üdvöt Athén bátor s diadalra szokott seregének,

Üdvöt a büszke Athén jó lovas ifjainak !

Szép föld hónukért leszakadt a virága koruknak,

Bár valamennyi görög áll vala szembe velk. F. E.

Digitized by VjOOQIC



416 TÚRY JÓZSEF.

AZ UGOR-MAGYAR THEORIA.

(Vége.)

3.

Minthogy az ugor-magyar theoria szerint a magyar nép és

nyelv eredetét, illetleg hova tartozását nem a népek és nyelvek

tanulmányozásából, a bennök nyilvánuló tények megfigyelésébl

lehet meghatározni, hanem — mint Hunfalvy úr szépen kifejti —
már eleve, minden tapasztalati ismerettl függetlenül ugornak kell

tartanunk az a-priori tétel értelme szerint : ezért egész ervel azon

vannak, hogy a magy. nemzet eredetének a tényekre támaszkodó,

a megfigyeléssel végzett kutatását mindenféleképen akadályozzák

és az objective történ bizonyítást, a positiv igazságot megsemmi-

sítsék. Ezen czél elérhetése végett gyakorolt taktikajok : 1. hogy a

Vámbéry bizonyítását, állításait szándékosan félremagyarázzák,

illetleg nem akarják megérteni ; 2. a török-magyar rokonság bi-

zonyítására felhozott tényeket megtagadják, azt állítván, hogy ezek

csinálva vannak és így csalás van a dologban.

Lássunk tehát néhány olyan esetet, melyekben az ugor-magy.

theoria — azon czélból, hogy a magyar nemzetnek nem-ugor ere-

dete ne legyen bebizonyítható — szántszándékkal nem akarja meg-

érteni, vagy pedig erszakosan félremagyarázza a török-eredetre

vonatkozó bizonyításokat.

Hunfalvy úr idézvén V.-nak a skythák nemzetiségére vonat-

kozó köv. nézetét: «die eigentlichen Skythen, d. h. die drei könig-

lichen Stámme a) zwischen dem Ister und Tyras, b) am Gerrhos,

c) am Máotis, sowie die Ackerbau treibenden Stámme am Hypanis

und^orysthenes, vielleicht auch die Agathyrsen und Sauromaten

nicht UralrAltaier, daher eventuell (im ungrischen Originál: «son-

dern vielleicht*) Arier waren, ebenso wie die verwandten und

fremden Grenzvölker theils für Mischlinge, theils für entschiedene

Angehörige des ural-altaischen Stammes zu nehmen sind», — se-

hogy sem akarja megérteni, mert így folytatja: «Dies ist ánigma-

tisches Gerede ; denn wenn die Skythen eventuell (vielleicht) Arier

waren, wie konnten die ihnen anverwadten Völker entschieden

Ural-Altaier seien?* 1
) Pedig annak az értelme nagyon világos, a

8
) Vámbóry's Ursprung d. Magyarén 6. 1.
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mint a «die verwandten . . . die fremden — theils . . . theils» kife-

jezés földeríti. T. i. V. fölveszi, hogy a skythák, meg az agathyrsek

és sauromaták árják voltak ; a velk rokon és (a rajok nézve) ide-

gen szomszéd-népek pedig részint («theils», ez vonatkozik a roko-

nokra) « többféle elembl álló vegyülék» (mint a magy. szövegben

van), részint (a második « theils*, ez vonatkozik az idegenekre) ha"

tározottan ural-altájiak. Ez nem «ánigmatisches Gerede* ; mert

V. nem azt mondja, hogy az árja skythákkal rokon népek ural-

altájiak voltak. Csakhogy ha az ember elhatározza, hogy valamit

nem ért meg, akkor azt nem érti meg, ha a napnál világosabb is.

H. úr V.-nak arra vonatkozó felvilágítását is félremagya-

rázza, hogy a byzanczi írók miért használták a magyarokra a türk

nevet ethnikai elnevezés gyanánt, — midn azt írja, hogy V. is

elismeri e nevezet használásának azon okát, miszerint azért, nevez-

ték így ket, mert valódi eredetöket nem tudták és így az ismert

nemzetek valamelyikéhez kellé aorolniok. Es e félremagyarázása

után elégülten kérdi : «Kell-e még több annak bebizonyítására,

hogy a magyarok türk neve a byzantinus, arab, persa íróknál oly

kevéssé határozta meg a magyarok nemzetiségét, mint a frends

elnevezés a moszlim íróknál az európai nemzeteket nem határoz-

hatta meg?* 1
) Pedig V. egészen ellenkez értelemben nyilatkozik;

ugyanis ezeket írja: «minthogy az egykorú írók az ethnikai osz-

tályozás (t. i. az egyes török népek ethn. osztályozása) szkebb vi-

szonyáról csak ama törzsek és ágaknál birának tudomással, melye-

ket már korábbi idkbl ismertek, s melyek hozzájok közelebb

estek — mi sem természetesebb annál, hogy emezeknél (t. i. a jól

ismerteknél) épúgy utaltak az alosztályok (t. i. a milyen : oszmán,

kirgiz, turkomán, bolgár stb.) neveire, mint másrészrl a többi,

csak nem régen föllépett, vagy kevésbbé ismert népeknél a tágabb

értelemben vett nemzeti név (t. i. török, türk) említésére szorítkoz-

tak, így történt, hogy ... a byzancziak a Pontus országának észak-

keleti meg északnyugoti részein már korábbi idk óta megtelepült

török népeket a khazarok, bolgárok és paczinakiták nevén sorol-

ják föl, ellenben a történet színpadán csak újonan föllépett magya-

rokat, minthogy a szorosabb ethnikai köteléket (t. i. speciális törzs-

beli nevüket, a milyen a kirgiz, özbég, baskír, kipéak stb.) nem

ismerték, a «törökök* általános névvel jelölik.* E sorok világosan

y
) «Ugor v. török a magyar nemzet ? 8. 1.
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mondják, hogy a byzancziak épen úgy nevezték a magyarokat

törököknek, mintha valamely író a kirgizeket, baskírokat, vagy

nogajokat a törökök »-nek nevezi, mivel a törökség körén belül,

ezen egyes törzseknek speciális nevét nem ismeri, csak azt tudja,

hogy törökök. És ez a byzancziak használta «turk§ név a közön-

ségesnél ersebb argumentum; mert ha pl. « magyar»-nak nevezik

(mint Ibn Daszta) és nem írják, hogy e « magyarok » a török nem-

zethez tartoznak, — akkor (a históriai tanúságok netalán fogyaté-

kos volta miatt) kérdéses lehetne, hogy e «magyarok » a törökök

közé tartoznak-e és ezt még talán külön kellene bizonyítani.

E türk név használatát V. egy világos példával illustrálja, a

mit H. úr szintén félre magyaráz. A moszlimok eltt ugyanis a

frends annyi volt, mint : európai ember. De a mint bizonyos euró-

pai nemzeteket megismertek, ezekre ezen frends collectivum he-

lyett saját speciális nevöket alkalmazták, így az angolra ingiliz, a

hollandra flemenk nevet ; míg pl. a spanyol, melynek speciális nevét

nem ismerték (t. i. a « spanyol »-t), még csak « frends » (vagyis:

európai) volt. És így a spanyolra alkalmazott frends név nem ha-

tározta meg ezt közelebbrl, csak azt mondta róla, hogy ez is

a európai », mint az ingiliz, flemenk ; minél fogva a spanyolt nem
azért nevezték frendsneí (= európainak), mert nem tudták, hogy

európai (= frends), a mint a magyart nem azért nevezték török-

nek, mert nem tudták, hogy török. — Mindezt talán azért nem
lehet megérteni, mert V. könyve nagyon zavarosan, homályosan,

vagy túlságosan abstracte, nem szemléltetleg van írva ? Nem ! az

a tudományos könyv, melyet még asszonyok és leányok is olvas-

nak s egy némely lelkes hölgy három példányt megvesz, hogy dél-

utánonkint összejött barátnivel felolvassanak belle : az a tudo-

mányos könyv nem lehet olyan értelmetlenül irva, hogy a tudósok

ne foghatnák fel tartalmát. A meg nem értés, vagy félreértés tehát

szándékolt, hogy így az ellenök tanúskodó argumentumokat igno-

rálják.

Értekezése 24. 1. ezt írja H. úr: «Az Anonymus moger-t ír.

Ez hibás írásmód, kiált fel Vámbéry, mert a magyar nyelv hang*

rendszere magár, magyar-t követel. Az Anonymus írásmódja nem
hibás, de V. nyelvtudománya hibás. A Temetési beszédben ott áll

:

halál-?ieA:, világ-bele, pukul-nek; ma is némely vidéken villi-vel

hányják a szénát. Habár tehát a moger szónak er tagját képznek
vennk is, az Anonymus írását nem lehetne hibásnak mondani.*
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— V. nyelvtudománya nem hibás, hanem H. úr felfogása a hibás.

Mert V.-nak nem az o—e vocalisoknak egy szóban való írása ellen

van kifogása, hanem a g ellen, mely gy-nek olvasandó ; mert hi-

szen azt igyekszik bebizonyítani, hogy nemzeti nevünk tmajar»-

ból lett a j-nek lágy dentalissal való sürüdése, vagy ersbödése

által (j—dj—gy). A moger-röl ugyanis ezt írja: «A magy. króniká-

sok közül Anonymusra utalunk, kinek moger-]e szerintünk a már

akkor is madárnak hangzott szónak rossz átírása . . . mivel a

gy = dj magyar ketts mássalhangzó csak bajosan irható át görög

vagy latin betkkel. így vagyunk a késbbi krónikások mogor-jával

is, kik bizonyára magyar-t akartak írni csakhogy nem volt mód-

jukban, de még a XII., XIII. és XIV. századokbeli egyéb okmá-

nyokban is következetesen g helyettesíti a gy hangot, pl. Na#asu =
Nagyaszó, Na^to = Nagyító, Gumulcheus = Gyümölcsös, Gar-

mat = Gyarmat stb.* 1
) Látjuk, hogy H. úr még azt is kiérti V.

müvébl, a mi nincs benne; maga csinál hibát V. munkájában s

ezen maga csinálta hibáért V.-t vádolja. Egyszer azt sem érti meg,

a mi meg van V.-nál, máskor meg azt is érti, a mi nincs meg. Ha
akarom fehér, ha akarom fekete.

A legszebb confusio pedig a következ. V. azt írja (170. 1.),

hogy «a persa mtiVeltségi szók a magyarba nem török közbenjá-

rással, hanem a persákkal való egyenes közlekedés útján kerültek . .

.

ezzel a mi nézetünkkel)) a finn-ugor elmélet védi homlok-egyenest

ellenkezni fognak, « mert ez nagyot változtatna földrajzi és törté-

nelmi hypothesiseiken s mert ily föltevés mellett a magyarok régi

hazáját sokkal inkább délre, körülbell egészen a mai orenburgi

kormányzóság határaihoz kellene helyezni » (t. i. a finnistáknak, ha

a persákkal való közvetlen érintkezést elfogadnák). És a baskír szó

magyarázatánál (130. 1.): «a baékir elnevezés alatt tehát a puszta

legfels szélén lakó törökök értendk, tulajdonképpen az utolsó

telivér törökök ez irányban (t. i. azért « utolsó telivér törökök),

minthogy a tszomszédságukban élt magyarok . . . finn-ugor ele-

mekkel nagy mértékben vegyültek össze ». H. úr e két passust

combinálván, azaz confundálván, a következ felfogáshoz jut :

«V. a persa kulturszókból azt süti ki (a stylus elegantiája!) a 407.

lapon, hogy a magyarok shazáját nem ott kell keresni, a hol a

finn-ugor elmélet keresi, hanem sokkal déliebben, körülbell egé-

1j*Vámbéry, a magyarok eredete, 200. 1.
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szén a mai Orenburg^kormányzóság határainál. . . . Mit teszen az :

a magyarok shazáját « egészen a mai Orenburg-kormányzóság

határaihoz kell helyezni ? . . . ugyan mely határaihoz, északi, ke-

leti vagy déli és nyugoti határaihoz ? . . . mintegy Szerbiát Pozso-

nyon túl, vagy Belgrádon túl keressük-e ?» Itt V. könyvének 130.

8 131. lapjáról a fentebb már közöltük sorokat idézvén és a «t-

szomszédság » kifejezés elé az « északi » fogalmat erszakolván

(tehát így V.-nál : « minthogy az északi tszomszédságukban élt ma-

gyarok* lenne) ezt következteti: «az Orenburg-kormányzóság észak-

keleti határaihoz közel kell ezeknek shazáját keresni. Úgyde a

finnÍ8ták között csak én kerestem eddigelé a magyarok shazáját s

én épen oda helyezem, a hova Vámbéry. »
*) Ezzel meg van a magya-

rázat félremagyarázása. — Elször is V. a persa culturszókról be-

széltében azt mondja, hogy ha a finnisták elfogadnák a persákkal

való közvetlen érintkezésünket, akkor ez nagyot változtatna föld-

rajzi hypothesisükön, mert a magyarok shazáját az 56°—67°

szélességi fokok között fekv Jugriától sokkal inkább délre, az

orenburgi kormányzóság határaihoz kellene helyezniök ; még pedig

nem az északkeleti határt értette V., mert ha ide kellene helyez-

niök a nnistáknak, ez nem változtatna földrajzi hypothesisükön.

mivel ez a hely nem esne sokkal inkább délre, hanem ez ugyanaz

a Jugria volna, a hova a persákkal való közvetlen érintkezés elis-

merése nélkül helyezték shazánkat. Továbbá, ha H. úr azzal akart

tisztába jönni, hogy hova helyezi V. az ázsiai Magyarországot,

miért kellett a baikir névre és a persa culturszókra vonatkozó

helyeket eltorzítani s miért nem a maga helyén kereste ennek hova

helyezését, a midn V. a historikusok tanúskodása után ezt megha-

tározza, így az arab kútfk tárgyalásában írja, hogy azIbnDaszta

féle jelentés a magyarokat «nem si székhelyükön, a Volga s Ural

között, hanem . . . második hazájukban* találja. 2
) Az Anonymus

tanúskodásáról pedig így nyilatkozik: «A Névtelen a magyarok

hazáját Attila eltt ugyan nem ismerte, de igenis ismerte a hetu-

mogerek, vagyis a magyarok hét vezérének si székhelyét . . . mert

a nagy sivatag az Etil folyó eltt, világosan az utóbbi folyó és az

Ural közötti területre mutat. n
s
) Végre Kézai geographiai leirásá-

*) Ugor v. tör. a magyar nemzet? 35 1.

2
) A magyarok eredete, 135. 1.

3
) ü. o. 168.
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nál: «nem férhet kétség ahhoz, hogy oly folyó, mely puszta erd-

kön, mocsárokon és havasokon (?) húzódik végig (t. i. a Togora)

és végül Hyrkánia felé kanyarodik, mely néven az ó-korban Kha-

rezm pasztáját és országát ismerték, sem az Északi tengerbe nem

szakadhat, sem pedig alatta az Irtist érteni nem lehet. Bárhonnan

származzék a Togora név, az csak az Uralt (Jajik) jelölheti és e

kifejezésben «mare aquilonis» hajlandók lennénk nem az Északi

tengert, hanem e Kaspi (hyrkániai) tenger északi partját fölismerni,

hova tudvalevleg az Ural és a Volga ömlik A Bessi és Cumani

albi-vel szomszédos nyugati határt már könnyebben felderíthetjük,

mert az utóbbiak alatt tényleg az^n kunok értendk, kik a XII.,

XIII. század els felében a Volga és Don között laktak.* 1
) Ezek sze-

rint tehát V. a magyarok shazáját a Volga és Ural alsó folyása

közé és így az orenburgi kormányzóság délnyugoti határához

helyezi, nem pedig az észak-keletihez ; hiszen a persa culturszók-

nál is azt mondja, hogy a finnisták földrajzi meghatározásától, a

Jugriától « sokkal inkább délre »; mert a magyarok a persákkal köz-

vetlen érintkeztek ; míg az 56°—67° szélességi fokok között, az

Ob, Szoszva és Tavda mellett époly kevéssé érintkezhettek volna

közvetlenül a persákkal, a mily kevéssé érintkezhetünk mai hazánk-

ban a lappokkal (minthogy a distantiák azonosak).

Munkácsi szintén a Mester nyomdokán halad a meg nem
értésben, mi által is a maga csinálta absurdumot V.-nak tulaj-

donítja. «Arra kívánunk rámutatni— irja— min ellenmondások-

hoz vezet V.-nak azon egy módszertelensége (t. i. hogy nem sub-

jectiv módszere van), melyet különösen Budenz ellen irott kritiká-

jának két els fejezetében találunk s mely abban áll, hogy V. mind

az ugor, mind a tör. nyelvcsoportokból felhozott egyeztetéseket

egyaránt helyeselhetknek tartja.* Ezt azután úgy illustrálja,hogy

V. szerint a szív-nek eredeti alakja (ugor etymologia szerint) s^mj
is, meg (a tör. etym. szerint) seg is, a haj-é s ga is, meg kat is,

a jó-é j me is, meg jgk is volt ; «ami pedig nyelvészeti abszur-

dum; mert ha egyikbl származik a mái magy. alak, a másikból

nem származhatik.* 2
) De V. nem azt mondja, hogy egyazon

magy. szó a Budenz által kiokoskodott ugor salakból is, mert

török alakból is származott. szerinte az I. kategóriába osztott

x
) A magyarok eredete, 177, 178. 1.

2
) Nyelvr, 1882. 559. 1.
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magyar szók olyanok, hogy ezeknek, a magyar, ugor és török nyel-

vek altáji egységénél fogva, mind az ugorságban, mind a török-

ségben meg vannak a testvéreik (mert az altáji anya-nyelv gyer-

mekei) s csak az határozandó meg, hogy az ugor, vagy a török

testvérekhez hasonlóbbak-e? Ezen magy. szók analogonjainak

keresése tehát «mind a finn-ugor, mind a török-tatár nyelvekben,

az összes ural-altáji nyelvkincsben lev közösségi szellemnél fogva

helyeselhetk»; mert ezek olyan szók, «melyekben a hangtani, vagy

fogalmi tekintetben közelebbi, vagy távolabbi rokonsági fok meg-

határozása nem könny dolog, de a hol mind a két rész felé hajló

rokonság tényét alig lehet kétségbe vonni, a 1

) Tehát az a kérdés,

hogy az illet magy. szóknak milyen volt az altáji salakja, nem
pedig a Budenz csinálta « ugor-alapalak ». — Szinnyei csak ezen

I. kategóriába sorozott szókat kritizálta, vagyis azokat, melyekrl

maga V. is azt mondja, hogy ezeknek az ugor v. török részhez

közelebb volta kérdéses (s ezek közül is sokat helyeselt Sz.) ; ellen-

ben a III. kategóriáról, a speciális török-magyar szókincsrl egy

árva hangot sem szólt. Ez a kritiua meg annyi, mint semmi.

Néhány sorral alább megint talál olyant V. könyvében, — a

mit maga (t. i. Munkácsy) csinált. « Tanulságosak V. módszerére

nézve az önkénytelen szócsaládosításai is, melyek t. i. akként

százmaznak (hogy M. megcsinálja ket), hogy V. ugyanazon török

szóval több magy. szót egyeztet, 2
) ilyen . . . oldal, gyanánt : tör.jan

(540. 236. l.)»
8
) Azt fogja V.-ra, hogy az oldalt és gyanánt-ot hang-

alakjában s jelentésében eredetileg azonosnak tartja. Nem elég,

hogy a saját használatukra (az ugor-magy. rokonság bizonyítására)

készítenek adatokat, hanem még Y.-nak is csinálnak— a nem hasz-

nálhatása. A Munkácsy idézte 236. 1. ez áll : «gyanánt janinda 4
)

(= módjára, jan = mód-tói) ». Az 540. 1. pedig az oldal szó alatt:

«t. t. jandak, jandaj = (oldalához) mellé álló ; a jan, jan-tól (ol-

*) A magy. eredete, 243.
2
)

Itt M. téved, mert nem V., hanem Budenz szokott ugyanazon ugor

szóval több magy. szót egyeztetni ; ilyenek : guggol, csökken lapp = cokka-,

cokkete; ajtó, vég = zurj. vom, votj. im ; továbbá dlni, csökken = cer. éind.

éinz. így aztán a guggol — csökken — dl valamint az ajtó ós vég erede-

tileg azonosok

!

3
)
Nyelvr 1882, 560. 1.

4
)
Mert a janiwda csak sajtóhiba.
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dal).» — A mibl látjuk, hogy V. az oldal-t és gyanánt-ot nem
tartja egy eredetnek (ilyent csak az tehet, a ki koldust, hullámot,

kieset, kezdést azonosnak veszi!); s ámbár a törökben ekét szócsa-

lád alakilag hasonló, mégis egészen más a jang, jan, jon (út-mód,

szokás) és más a jak, jan, jan (oldal, közelség). Az alaki hasonló-

ság, de különböz eredetre nézve v. ö. at (ló) és at (név), jüz (arcz),

jz (száz) és jüz- (úszni), il (év) és il (nép) ; magyarban ár (pretium)

és ár (Fluth), ér (véna) és ér (valet) stb.

A magy. nemzet nem-ugor eredetének bebizonyítása ellen

való törekvés másik módja — mint már említénk — az, hogy

megtagadják a török eredet mellett tanúskodó tények létezését,

vagy olyan alakban létezését, a hogyan V. felhozza ket. Ez a

tactica nagyon természetes következménye az a-priori tételnek, a

magyarok ugorságába vetett eleve való hitnek ; mert hiszen a té-

nyeken nem lehet kifogni, s így a sarokba szorult subjectivista

csak annyit tehet saját védelmére, hogy megtagadja azok létezését.

Ez pedig a positiv tudománynak, az igazságnak legkisebbet

sem árt.

V. a magyar óta, öte névutót a tör. öíe-vel egyezteti. 1
) H. úr

tiltakozik ezen egyeztetés ellen ; mert szerinte a tör. öte «jelentése

más, mert túl-t tesz, p. o. Konstantinápolyban ezt mondják : öte

jaka = túlsó part, evvel az ázsiai partot értvén*. 2
) Igen ám, de a

khivai, bokharai és khokandi kánságokban meg azt mondják : bir

ajdin öte, értvén alatta, hogy egy hónap óta. Az öte jelentése a éa-

gatajban: elmúlt, múlva, óta; az osmanliban: túl, átalellenben és

múlt. De «hogy a szó eredetét megértsük, hogy értelmével tisztába

jöjjünk » (mint a turkomán költ énekli), lássuk a tényeket. Ujg.,

éag. öt- = mellette, v. eltte elmenni ; alt., kojb. öt- = keresztül-,

átmenni ; kaz. üt- = átmenni, v. mellette elmenni. Ebbl most már

a gerund. continuitatis cag. öte = (eltte) elmenve, elhaladva,

elmúlva (v. ö. magy. múlni — múlva) ; bir ajdin öte = 2 hónap-

tól elhaladva, 2 h.-tól elmúlva = 2 hónap óta; osm. öte = át-

*) A tör. öte jelentésének illustrálásáúl fölemlítem azt, hogy Budenz

(M. Ug. ö. Sz. 739—743. 1.) az óta, olta ós által, át nóvutókat egy ere-

detnek tartja, s mindkettt az ostj. ulti, ütta (über, durch, grade gegen-

tiber), vog. ülte, ult, aln, alu (trane, durch, über, nach) postpositiókkal

egyezteti.

*) Ugor v. török a magy. nemzet? 25. 1.
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menve, által haladva, aztán a mi átal van : túl, átalellenben ; kaz.

ütá (= öte) = átmenve, által, át ; másrészt : üt-kán aj = a múlt

hónap. Tehát az öte térre vonatkozólag : által, túl ; idre vonat-

kozva : múlva, óta. Az által — túl— múlva, óta viszonyára nézve

v. ö. kojb. az- (überschreiten, hinübergehen, vprübergehen) igébl

azira = által és múlva (tagni azira bargan — er ging über den

Berg ; gyilni azira kilerben = über ein Jahr werde ich kommen)

;

továbbá a német über is : (valamin) által, (valamin) túl és múlva:

über die Mauern springen, über dem Flusse és über ein Jahr.

Szinnyei — és akadémiai felolvasásában Budenz l
) — azt

mondja, hogy V. a török szókat némileg másított alakban hozza

föl, hogy így a magyar szókkal jobban egyezhessenek ; vagyis a

török szóknak olyan alakját is fölemlíti, a milyenekrl nekik

nincs tudomásuk, minthogy — Szinnyei comicus kifejezése szerint

— «a szótárakban nem sikerült fölfedezni*. Rossz Golumbus lett

volna bellük.

Tehát az a vád. hogy Yámbéry «a szavak hangalakján

gyakran holmi apró változtatásokat enged meg magánaké. A mi
pedig «határozottan elítélend, mert ellenkezik a tudomány morál-

jával*. 2
) Oh beh erkölcstelen rossz ember az a Vámbéry ! Ellenben

•nézzen bárki utána Budenz minden legapróbb adatának az illet

forrásokban: a tények elferdítésének soha mákszemnyi nyomát

sem fogja találni. Ezért tzbe merem tenni a kezemett. 8
) Szent

isten ! még mindig találkozik egy-egy Mucius Scaevola ! Én már azt

hittem, hogy kihaltak a római erények

!

Tökéletesen megegyezem abban, hogy a tényleg ferdítve adott

összehasonlítás ellenkezik a tudomány moráljával; — minél fogva

csak egy pár pillantást vetek Hunfalvy Ethnographiájába és

Budenz összehasonlító szótárába.

Hunfalvy szerint (230. 1.) a magy. varjú, varnyú szó analo-

gonja osztj. voringa ; Budenz azonban jónak látta még rokonabb-

nak feltüntetni és így keletkezett az osztj. varnaj (556. 1.). — Az

úr szó ostj. testvére H. szerint (231. 1.) jor és uort ; B. azonban

úgy találta (867. 1.), hogy közelebb áll az ár-hoz, ha az osztjákok

is wr-nak, v. í/rí-nak ejtik. — Az anya analogonja H. szerint (230.)

x
) Múlt év ápril 9-ikén.

*) Phil. Közi. 235.
8

) U. o. 214.
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vog. angve, a mit B. (745.) az angu alakban is jónak tart, mert

talán rokonabb az anya-hoz. — Megfordítva : az Ügy (Fekete-Ügy)

testvérei az ugorságban H. szerint (385.) ujty és üty, mígB. (591.)

csak ujty (vog. uil), de nem üty alakot ismer. Persze, hogy az üty

közelebb áll az ügy-hez, mint az ujty. — Az ángy B.-nél (746.)

ane, une ; de H. úr gondolta, ha a m. ángy-ban nincs e, minek

volna az a vog. szóban is és így un-ra rövidítette. — B. úgy tudja,

hogy a nyél (manubrium) = vog. ndll (410. 1.); de miért ne csinál-

hatna ebbl H. (232.), a magy. nyél teljes hasonlósága érdekében,

nal (nyel) alakot ? — A szer ugor testvére B. szerint (293.) vog.

sir, sir; egy betücsere nem a világ! gondolta H. úr (232.), ser nek

is (olv. szer) mondhatják a vogulok, éppen mint a magyarok. Stb.

Most már hol az igazság ? Én nem. voltam sem a vogulok, sem az

osztjákok között, s így nem tudom, melyik alakot használják való-

ban ; de azt tudom, hogy — éppen az ugor-magy. theoria híveinek

szavai után — az egyiknek csinált alaknak kell lennie.

Erre azt feleli az ugor-magyar theoria, hogy a dolog nem így

áll, itt nincsen csalás; mert tudnom kellene, hogy valamint a

magy. nyelvnek egy ugyanazon dialectusában, akarom mondani

:

egy u. a. helységben is ugyanazon szót ejthetik ki két, talán néha

három alakban, st egy ember is ugyanazon szót néha egy-, néha

másféleképpen mondja; úgy van ez az ugorság terén az egyes nyel-

vekben, st egyes dialectusokban is. És aztán idéznek példákat

arra, hogy ugyanazon magy. dialectusban, vagy u. a. helységben

egy bizonyos szó nem mindig ugyanazon hangalakban ejtetik ki,

mint : vagyow— vágyom (Habé), wnoka— onoka, nemes— nömös,

hirtelen— hörtelen, ászló— zászló, buta— butú, ^amó — Aamó—
karnpó — parapó, térd— térgy, kajabal— kiabál, itthora— itthoJ,

néhuw— néhutt, mogyorú— magyarú, kanál— kalán stb. Ezekbl

tehát megláthatom, hogy a vogulok az ángyot ane, une és un, a

nyelet ndll és nal, az osztjákok a varjút voringa és varnaj, az urat

uort és úr alakban is mondják ; minél fogva rágalom az én beszé-

dem, hogy fictiv alakokat használnak az egyeztetésnél. Én szintén

így nyilatkozván róluk és az imént felhozott tényekre hivatkozván,

bátorkodom becses figyelmöket a török dialectusokra terelni. Mert

a törökségre vonatkozó kútforrásokból láthatjuk, hogy egy ugyan-

azon dialectusban, vagy a gyjtk által közölt ugyanazon textusban

bizonyos szók nemcsak egyféleképpen mondatnak ki. A források,

melyekbl merítek, nincsenek eldugva, hanem — mint Szinnyei

Philologiai Közlöny. VUI. 5.
w
2!>
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mondja — «mind megvannak nyilvános könyvtárainkban s leg-

nagyobb részük minden ugor-nyelvész magán-könyvtárában is».

Ha így áll a dolog, akkor az ugor-nyelvészek jártasak lehetnek az

idézend dialectusokat tárgyaló mvekben ; lássunk tehát példákat.

Ujgurban : mg—ing (magas, igen), evek—évik (gyors), ené

—

iné (nyugalom), nedek—netük (mint), nenük—nelük (miféle),

kojak—tájak (pánczél). — Cagatajban: terki—serki (asztal),

es—us (ész), ij—is (szag), ova—oba (ház). Turkmárib&n. : biz—bez

(nos), ul—ol (), aning—onin (övé), sizing—sezin (tietek), bariju-

rum - - barijorum— barijarum (megyek), isek— esek (szamár),

tilki— tilkü (róka), turmak— durmak (állani), tejmek— dejmek

(érni), tüémek— düsmek (esni). — Osmanlibaji: hangi— kangi

(melyik), hani— kani (hol), aga— a*a (úr), agiz — a'iz (száj), dö-

güs— döjüs (verekedés), döjmek— dövmek (verni), komáu— kofisu

(szomszéd), kausmak— kavusmak (találkozni).

Kazánib&n: jözek— jözök (gyr), jort— sort (gazdaság),

jiumaéi— jumaci (hízelg), siuir— sauir (szórni), selek— seíket

(rázni), sejdek— sidek (húgy), tabis— tauis (találás), igil— ejel

(hajol), éik— éit (szél, határ), calka— éajpa— éajka (himbál),

isert — eéert (részegít). — Nogaiban : men— ben (én), benim—
menim (enyim) stb.

Altaiban: ir— ür (fonni), ös— öc (anfeinden), kül^az—
külfad — kütyan (átváltozás), stb. Kirgizben : tómul— éomul (für-

deni), salbangda— jalbangda (csüngeni), jangiz— jalfiz (egye-

dül), jus— düs (100), elü— ölü (50), sizding— sizning (tietek),

mina— muna — minau— munau (íme, emez), sondaj— osondaj

(olyan). Kojbalban : bes— beá (5), jegá— negá (ángy) stb. Kara*

pasában daj— faj (nyár), tüiinük— dünnük (kémény), kulun—
hulun (csikó), köpük— köfük (hab), küm— höm (elásni). Sagaj-

ban : kiste— kiste (nyeríteni), ebi— öbü (ház), sava— ságá— sá

— sa (neked), má— mi (nekem), aning— ang (övé), tofus— to^is

— to-jfiz (9), ottis— ottus (30), üs— üs (3), ü^ün— ücün— üzün

(érett, végett), bile— püle— mine— minang (-val, vei), tegax—
tegri (Hímmel), küs— küé (er), karandas— karindas (testvér),

cügán— cügön— tyügen (zabola), ede -7- idi (így) stb.

E tényekbl tehát az a tanulság, hogy nem csak az a szó-

kincs létezik a törökségben, a mi Zenker (a finnisták védszentje)

és Budagov szótárában van ; és sem Vámbéry nem tehet arról,

hogy a török szók nagy részét «nem sikerül fölfedezniük » Zenker-
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ben, sem a törökök nem igen iparkodnak arra, hogy a fínnisták

képzelménye szerint ejtsék ki szavaikat. A subjectivista hite az,

hogy a mit nem ismer, az nem létezik. Sajnálatra méltó tévedés !

Azért, hogy a imajl (mell, csöcs), manas (die Sage, monda, mon-

dás), pajkaéi (játszó, enyelg, pajkos), bakaj (pata, köröm), saula-

(szólani), özön (akkan = özön-folyó, özön-viz), bvlan (Eleenthier),

biigölök (bögöly), min (bün, Sünde, Verbrechen), kaling (kelengye),

iíriin (örül), üt (út), salak, salbang (szalag és sallang) kud (csillag,

régi m. hugy) stb. stb. szók nincsenek meg Zenkernéi és így az

ugor nyelvészek nem is ismerik ezeket : azért ezen török szók nem
léteznek-e ? Ha ezen föltételtl függene a török nyelvkincs gazdag-

sága, akkor bizony nagyon szegény volna.

De nemcsak a tények elferdítése « ellenkezik a tudomány

moráljával», hanem még egyéb is. Budenz úr nemcsak azt vallja

be, hogy Szótára végén nem olyan nézetben van, mint a kezdetén,

hanem azt is megmondja, hogy bizony maga sem hiszi minden

állítását és tudja is, hogy mik nem úgy vannak, a mint írta, de

azért ezeket nem mondja meg, nem javítja ki, hanem tessék

elhinni mindent, a mint mégirta (1. Szótára IX, 1.). Tehát maga

beismeri, hogy nem igaz, a mit írt, de mégis igaz gyanánt tukmálja

az olvasóra. Hol van itt a «tudomány morálja* ? Milyen keresked

az, a ki tudva rossz portékát árul jó gyanánt? Ha ez az ugor népek

hite szerint morál, akkor már ezen egy ok miatt sem vagyunk

rokonaik, mert a magy. ember ilyent nem tart morális dolognak

Az ugor-magy. theoria gnoseologiai elve az levén, hogy csak

a subjectivismus a jogosult philosophiai álláspont, csak a subjectiv

módszer, a deductio vezethet az igazsághoz : ezért a positivismust,

az objectiv módszerrel való kutatást teljesen elhibázott törekvésnek

tartják és az olyan kutatókat, a kik inductióval gyjtött positiv

adatokból, a tényekbl merítik ismereteiket, szerencsétlen tévely-

gknek, tudatlanoknak tekintik. Minél fogva az a tudós, a ki az

objectivÍ8mus, a positiv filosophia szellemében bizonyít, az egyál-

talában nem tudhatja, hogy mi a valódi igazság, hogy milyen és

hogyan keletkezik a tudomány; állításai csak a tudatlanság jelei,

mert csak a subjectiv tudós ismerhet valamit, csak ez tudja, hogy

mi hogyan van. Más felfogás, más bizonyítás: tudatlansági aki

29*
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mást állít, mint a subjectivista, az tudatlan. B így a magy. nemzet

eredetének kérdésében, illetleg megoldásában csak az ugor-magy.

tbeoria bizonyítása, ennek felfogása a dologról, lehet helyes és

igazán tudományos ; míg a török-magy. elmélet minden állítása

sajnálatra méltó tévedés, a dolgok nem ismerése.

Vessünk most néhány pillantást az ugor-magy. theoria ezen

pontjára ; lássuk a valóban tudományos felfogást és azt a magas

álláspontot, a melyen e theoria hívei állanak, a honnan mindent

jobban megítélhetnek, , mint a tapasztalat körében tengd posi-

tivisták.

Hunfalvy úr a két és kett használatának a vogul formákéval

való egyezését igy bizonyítja. *Két (vog. kit, finn kaht) jelz, azért

mondjuk : két ember, két tudós ; kett (vog. kiti, déli vog. kitag)

nem jelz, hanem képzs szó, azért nem mondhatjuk: kett ember,

kett tudós. »
l
) Tehát a kett alak azért nem jelz, mert képzs

szó, mivel a képzs szó nem lehet jelz ! Az objectivista nyelvész, a

ki inductio útján, az él nyelvbl vett adatokból szereti meríteni

ismeretét és állításait, bizonyára azon eredményhez jut, hogy a

képzs szó is szokott jelzül használtatni. Minthogy így beszélnek

:

családos ember, úri nép, hat&lmas király, nagy fej gyermek,

piczike teremtés stb. ezen, a tapasztalatból vett adatokból azt álla-

pítja meg, hogy jelzül használnak képzs szót. Ámde a subjecti-

vista azt deducálja valamely a priori tételbl, hogy ez hely-

telen ; a gyakorlati életben nyilatkozó tények hibásak, mert hiszen

nem szabad volna képzs szót jelznek használni, és így a nyelvet

beszél nép tudatlan. Mi azonban ne maradjunk tudatlanok, hanem
okuljunk az igazi tudomány harczosaitól, vessük el azt a régi,

sze-rencsétlen rögeszménket, hogy helyesen mondunk képzs szót

fnév eltt.

Munkácsi is magasan áll a subjectiv philosophia fényes

felhjében, messze tlünk, kik a durva föld rögeihez tapadva, érzé-

keink tanúskodásában bizunk és a tények szerint idomítjuk gondo-

latainkat. De benne mégis van egy szemernyi kegy ; mert az

objectivista mködésének is juttat irgalomból valami kis számba-

vehetségét. Az ítélete így hangzik: «mi korántsem vonjuk két-

ségbe (mily nemes szív!) azon nagyon érdemeket, melyek V.-t,

mint a keleti törökség els irodalmi és nyelvi megismertetjét ille-

*) Ugor v. tör. -tat. a magy. nemzet ? 20. 1.
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tik; st (uram, ez már túlságos kegy!) arról is meg vagyunk

gyzdve, hogy különösen a éagataj és osmanli nyelvek gyakorlati

ismeretét kevés európai tudós sajátította úgy el, mint . De (már

elég a dicsségbl) még mindez nem összehasonlító nyelvészeti

apparátusa *) Tehát megengedi, hogy V. érti a éagatajt és osman-

lit 8 mint amannak ismertetje érdemet is szerzett. Mily nemes

leereszkedés! Nagyon szépen köszöni V. ezt a ritka elismerést.

Hiszen neki egész életében úgy is az volt az ambitiója, hogy

fáradhatatlan munkássága következtében, vajha Munkácsy az

érdemnek csak legkisebb részére is méltatná ; s most, midn az ige

testté ln, nem is tördik már azzal, hogy a « külföldi nagy tudó-

sok* hogyan ítélték meg az tudományos értékét, ezek méltánylá-

sára mit sem ad s egyebet sem tesz, csak e várva-várt elismertetés-

ben büszkélkedik s ezt még egyszer és ezerszer nagyon szépen

köszöni. Tudja azt nagyon jól, hogy a búvárnak, a ki a tenger

fenekérl felhozza a gyöngyöt és a tudomány zarándokának, a ki a

kincsekért elmegy a messze veszélyes bányákba, csak nagyon kevés

érdeme van a kereskedhöz képest, a ki a gyöngyöt elárusítja és a

subjectiv szoba-tudóshoz képest, a ki szótárakból vad elméleteket

okoskodik ki.

Nunc venio ad fortissimum virum. Fortissimus-nak nevezem

Szinnyeit 1 . azon okból, mert az a férfiú, a ki a saját theoriájok

alapját legersebben megingatta — védelmével, levén az ugor-

magy. theoria legderekabb sírásója; 2. mert ámbár önmaga beis-

meri, hogy «együgy vélekedései » vannak, — hogy « véges elméjé-

vel bizonyos dolgokat nem tud felfogni* s— hogy «csekélyli erejét

az olyan nagy munkához*, mint V. megkritizálása : mégis ítéli el

leginkább a tényeken alapuló ismeret értékét s nyilvánítja leg-

jobban, hogy a török-magy. elmélet és a turkológia színvonala

fölött milyen magasan áll.

Én Sz. úrnak ugor nyelvtudományát elismerem, tehát itt csak

mint turkologus érdekel; kizárólag ezen oldaláról fogom tekinteni.

— V.-nak hasonlításai ellen irott kritikájából csak a legnevezete-

sebb, legjellemzbb eseteket fogom felhozni ; teszem pedig ezt az

érdekld olvasó iránti emberszeretetbl ; mert nem akarom elkö-

vetni rajta azt a martyromságot, hogy a már egyszer olvasott

ellenvetéseit Sz.-nek, újra fölelevenítsem emlékezetében és így a

*) M. Nyelvr, 1882. 556. 1.
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lélek ellen indított inquisitio borzasztó jeleneteit hozzam színre.

Nem ; ezt nem teszem ; a humánus czél menteni fogja mell-

zéseimet.

Constantinus Porphyrogenitusnál az els magyar vezér neve

:

Szalmutzész, a mely név V. magyarázata szerint : török salmaci =
hurokvet (v. ö. kirg. kuruk=lazzó, hurok-tói : kuruksi = parit-

tyás, és ok = ijból, okéi = ijász). Ezt a magyarázatot Sz. kigú-

nyolja és azt mondja: akissé különösnek tnik föl, hogy ily névvel

tisztelték meg a mi seink fvezérüket ».
l
) De az még különösebb-

nek tnik föl, hogy Sz., nem ismervén Keletnek társadalmi viszo-

nyait, a keletiek észjárását és specialiter a törökségnel használatos

nevek mivoltát, természetét, mégis akarja megítélni, hogy ilyen-

féle nevök lehetett-e a török eredet magyaroknak. Ugyan micsoda

megátalkodott gondolat is volt az V.-tól, hogy olyan dologról

írjon, a miben valódi mester ; hiszen Sz. példájából megtanul-

hatná, hogy olyan dologról kell írni az embernek, a mihez egy

csöppet sem ért ! Sz. szerint az nagyon injestheticus dolog, hogy a

magy. vezér neve « hurokvet » lett volna; ilyen neve csak nem
lehetett ! Hát a Kában baj, Dönön baj, Kunan baj ; Bota kán, Sasik

Kara alip kirgiz és a Puga-Deke, Kir Sürgü, Oj Sürgü stb. saga
m

nevekhez mit szól Sz., ha tudja, hogy a kában : vadkan, dönön

négy éves ló, kunan : három éves ló, bota : teve csikaja, sasik kara

büdös fekete, puga deke : bika-bak, kir sürgü : a hegy csordája, o

sürgü : a völgy csordája ? ! St olyanok is vannak, mint a turkomán

Bokli (bok = merda), Sicmas (qui non cacat) ! És ezek a törökök

nem szégyenlik így nevezni fembereiket ! Sz. megkívánná tlük,

hogy olvasgassák az Európában megjelen « Illemtant -okát.

Az Arpadi8z (Árpád) V. szerint annyit jelent mint jós, pap,

álomfejt (a tör. árba, arbaj igének pra-terituma; ugyanebbl

arbag = varázsmondóka). Sz. ezt sem fogadja el. «Ezen magyará-

zat ellen két kifogás tehet : elször, a történelemben tudtommal

(Sz. úr mindentudó ?) sehol sincs említés téve arról, hogy Árpád

vezér álmokat fejtett volna; másodszor nehézséget okoz a szó

alakja. Különös (megint különös!) ugyanis a praeteritum névként

használva ». 2
) E névmagyarázat elfogadhatásának els akadálya

tehát az, hogy Árpád tényleg nem volt jós, pap; már pedig vala-

*) Phil. Közi. 66. 1.

9
) Phil. Közi. 66. 1.
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mely név csak úgy alkalmazható valakire, ha azon tulajdonsággal

bír, vagy olyan foglalkozású, a mi a névben ki van fejezve. Kérdem

Sz. urat, hogy ha hall valami Szabó nev emberrl, rögtön szalad-e

hozzá, hogy salon-kabátot csináltasson vele ? Hogyha említenek

Borbélyt, bemegy-e hozzá megborotválkozni ? A Huszár nev isme-

rsét nem tudja-e másképen képzelni, mint csak lóháton, karddal

és sarkantyús csizmával ? A Siró-t, a Vig-at azért nevezik így, mert

amaz mindig sir, emez meg mindig nevet ? Az Arany, vagy Vas

nev tényleg aranyból és vasból van-e ? A Sós, Édes azért ilyen

nev, mert sós meg édes az izök ? Bizonyára nem. A Szabónak,

Borbélynak, Huszárnak stb. se lehetett szabó, borbély, huszár,

valamint egyéb nevek seit is elnevezhették ilyen vagy olyan tulaj-

donságaikról, de ebbl nem következik, hogy a mostani ezen neve-

ket viselk is épen olyan tulajdonságúak, vagy foglalkozásúak

legyenek. A név tehát általában nem fejezi ki az illetnek attribú-

tumát. Árpád lehetett egy papi, jósi család sarjadéka s ha nincs

egyenesen följegyezve, hogy miért kapta e nevet, ez a körülmény

még nem lehet argumentum arra nézve, hogy a neve nem ilyen

jelentés. — De Sz. úr tudja, hogy ezt nem jelentheti, valamint

tudja azt is, hogy a tulajdonnevek nem alakulhatnak így, mint

arpadi. Ö ezt a priori, subjective tudja, mi meg tapasztalatból, a

törökségben nyilvánuló tényekbl tudjuk, hogy igenis a nevek nagy

része (a melyek valami foglalkozásút, valamit cselekvt jelentenek)

a pweteritum alakjában használtatik; pl. kirgiz Tilaü Berdi (a

kívánságot-megadta ; ber- adni, praeterituma), Bajdi (a meggazda-

godott, bajmak igétl), Bektogdi (a bég szülte), Turdu Bek (az

állhatatos, a ki megállott) ; turkomán : Uraz Berdi (az isten adta),

Turdi beg ; ujgur. Aj- Toldi (a hold telte), Kün-Togdi (a nap fel-

jötte) stb. Hyen a magy. Turdi (Csepelszigeten II. Béla vinczellérje),

a mely névnek ellenkezje Turmaz (a ki nem állhatatos). l
) V. azért

magyarázta így az Árpád nevet, mert tudta, hogy mind a jelentés,

mind az alak tekintetében egészen megegyezik a török népeknél

használatos tulajdonnevekkel. De Sz. azt érezte magában, hogy

jobban tudja e magyarázat helyes v. helytelen voltát, minthogy —
nem ismeri a török neveket. En elhiszem, hogy az ilyen név Sz.-

nek « különös*, de sem V.-nak, sem a törököknek legkevésbbé sem

*) Gyárfás, A jászkúnok nyelve ós nemz. 60.
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különös. Ha pedig olyan igen « különös » neki, akkor ne akarjon

többet tudni e dologban, mint magok a törökök.

A Jutotzasz (Árpád 3-dik fia) nevet V. úgy magyarázza, hogy

ez jutáéi ós «megsemmisít, elpusztítói jelentés, a tör, jutmak

igétl. Sz. ismét jobban tud törökül, mint V. és a törökök, mert

azt mondja, hogy ejvárnak nem azt jelenti: megsemmisít, elpusz-

tít, elront. A turkolognak mit sem lehet adni Sz. privát passiójára

;

ha az ujgurban : jutmak = elhasznál, megsemmisít, juti, jvtuk =
Verderben, Vernichtung, Ruine s a cagatajbanjutmak= elpusztít,

megsemmisít (jojmak, kirg. fajinak = megsemmisít) : e tényleg

meglev adatra lehet támaszkodnia, nem pedig valamely finnista

szeszélyére. Ha Sz. nem ismeri el e szavak létezését, azzal senkinek

sem árt.

A magv. az, ez (régi oz) mutató névmás megfeleli a török-

ben: ós, oé, is(bu), ié(bu) ; mert az ujgur, az ó-cagataj és kirgiz

nyelvek szerint oé, os = az
;
pl. ujgur aju berdim oé men : ich habé

dieses gesagt ; oé aitim kese : das habé ich bündig gesprochen ;

*)

cagataj : khalatim oé eski jamaglig éapan (Pavet de Courteille-nél :

«ma robe d'honneur, c'est cetté vieille souquenille toute rapiécée%

az én ruhám ez a régi foltos felölt) a
). Továbbá Mirza A. Kazem-

heg — a ki született török s a török nyelvek rendes tanára volt a

kazáni egyetemen, minél fogva aligha jobban nem tudott törökül,

mint Szinnyei — az osm. iébu névmásról ezt mondja (Allgemeine

Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache, aus dem russischen

übersetzt von Július Th. Zenker, 63 1.) ««x£l ist zusammengésetzt

aus jil é und bu y> Die erste Silbe dieses Wortes muss nach aller

Wahrscheinlichkeit in der altén türkischen Sprache als selbstan-

diges demonstratívéé Pronomen im Gebrauch gewessen sein. (Gya-

nításának igazat ad az alhangú mutató névmásnak, oé, os önálló

használata az ujg., ó-cag. s kirg. dialectusokban.) Als Beweis dafür

kann die bis heute von den Türkén gebrauchte Interjection aüuif

iéte oder richtiger üéte da [ecce] dienen, welche nach unserer Mei-

nung der Locativ des Wortes jil ist (tehát eredeti kiejtése eé, mert

így iratik j£j; epedig = magy. ez), wie öjúo hier, der Locativ

von jj.» — De Sz. jobban tudja, mint Vámbéry, Pavet de C,
Budagov és Kazembeg, hogy az oé, os nem azt jelenti: «az». Sze-

x
) Vámb. Kudatku Bilik, c207.

*) Pav. d. C. Miradj-Nabme 70. 1.
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rinte ugyanis : «A török ié-bu és oi-ol éppoly alakok, mint a magy.

em-ez és am-az ; t. i. bu=ez, ol=az és az ii, os nem egyéb puszta

nyomatékosító eltétéinél. Azért megengedem (köszönjük szépen),

hogy a kirgizek önállóan is használják, de nem «még ma is» (mint

V. mondja az 589. lapon), hanem ttmár*. 1
) íme ez a subjectiv

nyelvtudomány nyilatkozata egy tényrl, mely nyilatkozat nem
azt mondja meg, hogy mit jelent a török népek szájában az os, os,

hanem hogy Sz. ezt minek gondolja. Az ujgurok, özbégek olyan

tökéletlenek voltak, s a kirgizek még ma is azok, hogy az oá, os

szó alatt azt értették, illetleg értik, a mit a m. az jelent és ezen

rossz használatnak az a fent említett három tudatlan tudós hitelt

adott, elhitték, hogy a törökök jól beszélnek törökül; de Sz. most

megmutatta, hogy mind magok a törökök, mind a turkolog-világ

szörny nagy tudatlanságban vannak ; mert hiszen oé, o* = am;
is, is pedig = em ! Kétségkívül ez a legjelesebb vívmánya az ugor

nyelvészetnek — a turkológia terén. Eddigelé azt hittük, hogy

Redhouse, Pavet de Courteille, Vámbéry, Radloff, Ilminszky,

Budagov stb. a tuíkologok ; de íme kisült a keser csalódás, mert

Szinnyei, idszámításunk 1883-ik esztendejében, fölfedezte önma-

gát. Es bizonyára reá vonatkozik Ahlquist ezen ítélete «Profes-

sori Vámbéry, joka meidán miespolvessa epáilemáttá on etevin

turkkilaisten kielten tuntija.» ..
a
) (V. tanár, a ki kétségkívül

korunknak legels török tudósa, stb). Csakhogy sajtóhibából

Szinnyei neve helyére Vámbéryé került, mert az bizonyos, hogy

Ahlquist kéziratában «Professori Szinnyei* volt. Meg is illet ilyen

elismerés olyan embert, a kinek logikája a közönséges emberitl

egészen eltér. Az o*-nak a mai kirgizben különálló használatát,

azon körülménynél fogva, hogy a régi ujgurban, ó-cagatajban is

így használtatott, minden ember úgy gondolná s fejezné ki, hogy a

kirgizek «még ma is» így használják; de Sz. az magasabb logi-

kájával úgy gondolja, hogy a kirgizek «ma már* önállóan használ-

ják. Lám, a subjectiv módszer tanítja meg az embert a valódi gon-

dolkodásra.

A magy. -0, nomen verbale V. szerint azonos a tör. ak, ik,

uk, ük nom. verb.-val ; mert alakban s jelentésben egyeznek. De

*) Phil. Közi. 205.

*) Tutkimus Sivistussanoita obllais-ugrilaisten kansojen kielissá. Hel-

singissá, 1882. 27. 1.

Digitized by VjOOQIC



434 TÚRY JÓZSEF.

Sz, e török nom. verb. jelentésót jobban ismeri, mint V, ós a törö-

kök; meg is mondja, hogy mi az. «A -k nem nom. agentis, hanem

nom. actionis-képz ,-w
1
) és így «a tör. -k nom. verb.-képz jelenté-

sére nézve nem a m. -ó, o-nek, hanem az -ás, é*-nek felel meg.» ?)

Tehát megint nem tudnak a törökök törökül; mert az nyelv-

szellemük szerint az -ak, ek, ik, uk, ük képz nom. actionis és nom.

agentis jelentés; így: tösük (lejt), sanak (megfontoló, habozó),

kajak (hajó, tulajdonképpen: sikamló), itik (éles = átmen), kulák

(fül = halló), issik (izzó), dajak (bot = támaszkodó), tirik (eleven,

él), bütük (fogyó), köíek (lovagló, kocsizó ló, teve stb.), aldag

(csaló), tünük (átlátszó), sasik (büdös), jürük (=futó, versenyló);

másrészt : jorík (járás), bilik (tudás) stb. E két jelentés átmenetére,

illetleg eredeti azonosságára nézve v. ö. konak (megszállás, ven-

dégl és vendég, megszálló), kulák (hallás és halló = fül), aldag

(csalás és csaló) stb. Egyébiránt ha csodálkozik Szinnyei azon,

hogy miként lehet e két jelentést ugyanazon formával kifejezni,

egyebek közt fölemlíthetem az angol ing participiumot, melynek

jelentése szintén nomen agentis és n. actionis ; pl. he is a dili-

gently learning boy, és : he was praised for learning his lesson. Ha
nem hiszi el, kételkedjék rajta, hogy amaz a « learning » annyi

mint tanuló, a ki tanúi, emez a «learning» pedig a m. tanulás. —
Még többet is tud Sz. «De nem szabad felednünk azt, hogy a m.

-6, ö alakilag is csak látszólagos megfelelje lehet a tör. -A>nak

;

mert az ugor nyelvek s a régi magy. nyelv tanúsága szerint (? ?)

eredetibb alakja -ovo, övö volt, melynek t>je még eredetibb b-re

mutat vissza (. . . . HB. volor = való, jsxov = járó»). 2
) E török

nom. verb. alakilag már egy u. a. dialectusban is így fejldik :

ak—ag—at—ao—au—ú f vagy -ek, ik—eü—, pl. cag. jirau (ének-

lés), jalaw (égés, láng), jasao (törvény), éapao, éapau (becsapás)

;

kún : ssbtuk — satov (eladás), boéafc — bosov (megbocsátás), buzufc

—buzor (rontás); kaz. belew (=ujg. bilik, tudás), kileü (=ujg.

kilik), jazaw (irás), kara?/ (nézés) ; kirg. fiMau (sirás), tilá/í (kérés),

jajlaw (nyaraló), kistaw (telel), kongraw (=kongó, harang), ístau

(megfogás). A diphtongusból aztán hosszú vocalis lesz, pL kirg. alü

(vevés), berw (adás), ast7 (áthágó), korkü (megijedés); alt. keéu

(átmen; «kecíí jer tappadb = átkel helyet nem talált; Radloff,

*) Phil. Közi. 210 1.

*) Phü. Közi. 69. 1.
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I. k.), kel?! (kel, jöv). — A magyarban is az -ó, nemcsak nom.

agentis, hanem nom. actionis is, mint : keresztel, esküv, induló-

ban van, látogatóba menni, kérbe jönni stb. S a mint alakulnak

a törökben e nom. verbalebl ilyenek : korküsi (féls), minws

(mens), birsi (adó, a ki ad), jorausi (járós), kilsi (jövs, kels),

lauéi (lovas), sauci (prophóta, szavas, szós) stb. ; épen úgy képez-

tetnek a m. -ó, nom. verb.-ból a : tüds, ismers, hazudós, bena-

lós, stb. alakok. És igy a magyar és tör. nom. verb. nem látszólag,

hanem tényleg azonosak ; s a régi magy. nyelv nem tanúskodik az

•ó, -nek eredeti ovo, övö (ugyan hol van ilyen alak?), hanem aó,

e, v. av, ov alakjáról ; mert a HB. béli volov és jarov vagy így

olvasandó (t. i. volov- és járov-nak), vagy pedig vokw, és járou-

nak, nem pedig volovo, meg járovo-nak (v. ö. tav—tó. sar;— só

szar—szó, lov—ló, jav—jó stb.). — A török nyelvek és V. magya-

rázata szerint tehát a Csaba név is azt jelenti : becsapó, berohanó,

nem pedig «berohanás», a mint Sz. csak úgy magától gondolja. *)

V. a fej (caput) szóval a tör. baj, bej szót egyezteti, a mely

szerinte ilyen testrészi jelentésben csak bej-tas (fej-, f-társ)

összetételben fordul el. (Eredetökre nézve ide tartoznak még : bej

= fejedelem, herczeg, ezredes, alt. pij = fnök stb.). Ámde Sz.

jól tudja, hogy a m.fej szóval miért nem egyezhetik a baj, bej.

«A m&gy.fej szónak alapjelentése tudvalevleg « caput » ; a tör. bej

azonban nem egyéb, mint a baj szónak magas hangú párja, s ez

törökség-szerte «gazdag » jelentésben használatos és ebblfejldött az

• elkel, úr, fember, fejedelem » jelentés.* a
) Tehát ezért nem

lehet azt a szót, mely a testen, az egyes embernél a fels részt, a

ft jelenti, egyeztetni azon szóval, mely az emberek között, a tár-

sadalomban jelenti a fejet, a ft. A tör. baj, bej eredeti jelentése a

subjectiv módszer szerint «gazdag» és ebbl lett a «fels, fenn lev,

fej» értelem. Nem is tudtuk, hogy az a priori tudomány szerint az

abstract jelentés elzi meg a concretet, hogy az ember nem azt

ismeri meg és fogja fel, a mit érzékel, szemlél; hanem elször

vannak abstract eszméi és lassankint, a fejldés folyamán ezeket

projiciálja érzékleteire, a szemlélhet objectumokra. A balgatagok

pedig azt hiszik, hogy a baj, bej eredeti jelentése : fent lev, fels,

magas ; a cag., osm. böjümek bjmek (magasodni, nni), bjük, bijik

*) Phil. Közi. 69. 1.

*) Phil. Közi. 220. 1.
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(magas), ujg. batárnak (magassá lenni), batuk (magas) stb. szóktól.

Azután alkalmazták a test fels részére, majd késbb a társadalom

fbbjeire, hatalmasaira. A baj, bej (és 6tf/-tas)-nak megfelel sojong

paj ma is fejet, caputot, tehát egyenesen testrészt jelent, pl. paj-

im-di pitta = fejemet tetvezzed = keress tetüt a fejemben (Rad-

loff, I. köt.).

Általában Sz. mindenütt úgy magyarázza a törököt, a mint

gondolja, a mint czéljának megfelel. nem veszi tekintetbe, hogy

a törökség tényleg hogyan használja és a turkológok hogyan értel-

mezik a török szókat ; mindezeknél jobban tud törökül. Tudja,

— hogy a tartmak (húzni) igében a á. t a thöz tartozik, — hogy

az ondur, undor (undok, undorító) nem képzs szó, — hogy a bar

nem birást, birtoklást fejez ki, hanem egyszer létezést; pedig

épen úgy, mint a magy. van (könyvem van, házad van, pénze

van) a tör. bar, var is a létezésre általában és a birtokban levésre

(habere) használtatik; pl. kirg. e jigitim, jering barma? akáng

barma ? baurung barma ? dedi, 5'igit ajtti : elimdá jok, akámdá

jok, baurumda j
r

ok, a mit Radloff (III. k.) így fordít Jüngling,

hast du ein Land? hast du einen Vater? hast du einen Verwand-

ten ? Da sprach der Jüngling : ich habé kein Volk, keinen Vater

und keinen Verwandten. És sagaj : Tungmam, mai par sáning, es

par sáning = Brúder, du hast doch Vieh, du hast doch allerlei

Habé. Ellenben az egyszer létezés, v. nem-létezés kifejezése más,

pl. komsum bunda dir = szomszédom itt van ; Bukarada éok

khalik tur = Bokharában sok nép van; ekmekéide ekmek

dejil(dir) = a péknél nincsen kenyér ; sehrimizde agalar tbgül

tiirler v. imesler = városunkban nincsenek fák.

Miridezekbl az a tanúiság, hogy a ki nem tud arabul, az ne

beszéljen arabul; vagyis : a ki nem érti a törököt, az ne magya-

rázza a törököt. A festményt kritizáló csizmadiának azt mondta

Apelles : Sutor, ne ultra crepidam

!

Az ugor-magyar theoria, mint láttuk, váltig azt állítja,

vitatja, hogy a magyar nemzet és a magy. nyelv ugor eredet;

•húsz éve immár — mondja a «Nemzet» tavalyi 82. száma —

,

hogy Hunfalvy Pál, tudós társával, Budenz Józseffel a finn-ugor

nyelv- és fajrokonságunk megállapításán dolgozik ». E törekvésnek

aztán olyan következménye lett, melyért H. úr úgy panaszkodik,
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hogy régóta áll hazafiatlanság hírében, st azt hitték róla, hogy t
az osztrák kormány megvesztegette, hogy a magy. nemzet hitelét

a finn rokonság hirdetésével lerontsa. *) Én nem az osztrák kor-

mány rossz akaratának tulajdonítom az ugor-magyar theoria létre-

jöttét, hanem az eladtam motívumnak ; ezt pedig egész nyíltan

kijelentem azért, hogy H. úr reám ne gyanakodhassak, mintha én

az osztrák kormányról ilyesmit gondolnék. Távol legyen tlem.

Hiszen léteztek és léteznek is olyan subjectivisták, a kiknek semmi
közük nem volt az osztrák kormányhoz ; minélfogva az ugor-magy.

theoria felállításának ezen gyanított oka határozottan tévedés;

hiszen jól tudjuk, hogy az igazság kiderítése nem a kormányoknak

dönt befolyásától függ. Jogosan csodálkozik tehát H. úr azon,

«hogy valaki olyan ostobául gyerekes kormányt gondolhat, hogy

az a képzelt, vagy valóságos eredet tagadásával akarná a nemzet

hírét-nevét lerontania. 2
) Az e fölötti csodálkozásban én is csatla-

Kozom H. úrhoz és részemrl azt hiszem, hogy a magyar nemzet

az osztrák kormánytól függetlenül ugor eredet. Ott volt si
hazája, bölcsje az 56°—67° szélességi fokok között, hol egész

élete abban telt el, hogy a fels Urai-hegyeken vadászott, a Tav-

dában, Szoszvában halászott és rénszarvas vonta szánon szánká-

zott. Egyszerre csak fölkerekedett, alázúdult az Ural havasairól és

háborúskodott a besenykkel, kunokkal, oroszokkal, bolgárokkal,

Pannónia, meg nyugot Európa népeit sorba verte és végre letele-

pedett mai hazájában, hol nagyon fontos történeti szerepet ját-

szott. — Hogyan volt ez lehetséges? A magyar nemzetnek lénye-

gében meg kellett változnia; a természet most az egyszer (a

finnisták kedvéért) kibillent rendes kerékvágásából, saltus in natura

történt, a természet nem volt sibi ipsi constans. Vagyis ez volt az

els csoda, mert a természetben olyan történt meg, a minek nem
lehetett volna megtörténni. Ez mindegy ; egy a-priori igazság elbb-

való, mint a haszontalan természeti törvények. A halász és szán-

kázó nép kigondolta, hogy is megcsinálja azt a bravourt, a mit

Attila, És megcsinálta, még pedig külömben; mert a mit alkotott,

ma is, egy évezred után meg van. És ez az egyetlen ilyen eset az

emberiség történetében ; erre nincs több példa. De igenis van, még

*) Ugor v. török a magy. nemzet? 4. 1.

2
) U. o. 4. 1.
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pedig akárhány, — mondja H. úr. «Az osmanli nép hasonlókép

ázsiai pusztáról rajzott ki: vájjon szultánjai Bruszában, azután

Drinápolyban, végre Stambulban ugyanazok maradtak-e mind

népestül, milyenek annak eltte a középázsiai pusztán voltak s a

nagy Szulejman csak olyan közönséges lóköt maradt-e, milyen az

Aral-tó környékén kóbor életmódot folytatók ?» *) Hát mi történt

az osmanli néppel ? Ez is egészen megváltozott ? A seldsukok is

halászok és szánkázok voltak Közép-Ázsiában? Az a história,

melyet nem a priori elvekbl csinálnak, a seldsukokat nem ismeri

ilyen népnek ; tehát a milyennek ismertük e törökséget itt nyugo-

ton, Európában, épen olyan volt Közép-Ázsiában is. S a « kirgiz

lókötk»-tl ugyan miben különböztek Szulejman törökjei? erre

nagyon kíváncsi vagyok. Hogy emennek palotája volt, amazok
fejének pedig csak sátora, — hogy amaz bársony kereveten, emez

meg nemezdarabon aludt, — hogy amaz mohammedán, emez meg
sámán hit volt stb., ezek lényegtelen attribútumok, ezek változ-

hattak, de a lényeg, a milyen önérvényesítésre való dispositio

ugyanaz maradt az európai törököknél, a mi a turkománnál,

özbégnél, kirgiznél stb. A török nép soha sem volt ugor ; a mióta

török van, az mindig czivakodott, háborúskodott, vagy más néppel,.

vagy egymást közt. Mi is ilyenek vagyunk. «Átok verte meg a

magyart, mert az együtt sohasem tart». Lényegünkben ugyanazok

voltunk Ázsiában, mint itt Európában ; lényegünk pedig nem az

ugorosság. Annak daczára, hogy a mellékes körülmények megvál-

toztak, Nagy Lajos, Mátyás, Mária Terézia katonái épen úgy
megállották helyöket, mint Árpádéi vagy Dsingizéi.

Ugor eredet és olyan történeti szerep, a milyen a magyarnak

volt : két egészen ellentétes dolog. Vagy eltagadjuk ezeréves törté-

netünket és így ugorok vagyunk ; vagy nem tagadjuk el, és így

törökök vagyunk; de hogy ugorok levén, ilyen történetünk volt, az

nem lehet. Lehetetlen, hogy a kecske is jól lakjék, meg a káposzta

is megmaradjon. — De H. úr azt hiszi, hogy úgy az egyes ember-

nek, mint a nemzeteknek önérvényesíthetése csak aféle mellékes,

esetleges tulajdonság; pedig épen abban fejezi ki az ember s a

nemzet a saját mivoltját, lényegét, a hogyan teszi önmagát a tár-

sadalomban, az emberiség történelmében s csak lényegének meg-

*) U. o. 10. 1.
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felelleg érvényesítheti magát. A lényeg pedig azért lényeg, hogy

sohasem változik ; a mellékes, esetleges attribútumok változhatnak

úgy az egyesnél, mint a népeknél, de a lényeg megmarad változat-

lanul. S a lényeg által van disponálva minden nemzet a maga sze-

repére, hivatására ; a mely természeti törvényt az életbl, meg-

figyelés útján elvont magyar közmondás úgy fejez ki, hogy : terem

az ember mindenre, mint a subagallér. Ha tekintjük egyrészt az

ugor népek, másrészt a magyar nép életét, eddigi történetét, azt

tapasztaljuk, hogy a magyar nép egészen másra termett, mint az

ugorok.

Nem úgy van, — mondja H. úr, — hogy az ugorok szintén

játszottak olyan történeti szerepet, mint a magyarok és törökök,

hogy egykor hsök voltak, hogy volt életökben hadakozási korszak,

abból következik, hogy a «hst, bátrat » jelent szó meg van nyel-

vükben l
) (vog. bogatur, bater, ostj.-sam. madur, mater, továbbá

vog. alp, ostj. ödap). — Csakhogy, az ugor-magyar theoria szeren-

csétlenségére, ez a két szó sem ugor eredet, hanem a vogulok és

ostjákok a törököktl, vagy mongoloktól vették, 2
) a mi azt

mutatja, hogy ezen népektl hallották hírét, hogy vannak «hsök,
bátrak* is a világon. S ezen két kölcsönvett szóból következteti H.

úr a vogulok és osztjákok hsi voltát, nagy történeti szerepét. És
elég bátor azt állítani, hogy ezen deducált hsök, egy a priori prin-

cípium dics sarjadékai, képezhették Attila és Dsingiz seregeit

!

Ha H. úr azt mondaná nekik, hogy «ti egykoron a porba omlott

Európa homlokán tomboltatok* : csodálkozni ugyan csodálkozná-

nak szerfölött, de magok sem hinnék el. Az bizonyos, hogy e hsö-
ket nem az isten, hanem H. úr teremtette.

De tudjuk már, hogy az ugor-magyar theoria a tényekkel

nem tördik és így bízvást hiszi és hirdeti, hogy ugorok vagyunk.

Nem volt nekünk olyan történeti szerepünk, a milyenrl a « haza-

fias történtírók » beszélnek; történetünkre a német krónikások,

x
) V. ö. «A vogul föld és nép» 169. L «A hitregék titán a vogulok

hsi korárul illenék értekeznem, de arról egy-két néven kívül, milyen a
pogatur, pogatir, poatr, vagy bogatir, bátr és az alp név, melyek bátrat,

hst jelentenek, mitsem tudok ». — Ellenben a magyarok és törökök hsi
koráról igen sokat lehet tudni, mert ez nem két szóból áll.

*) A th8, bátort a törökben batir makattir ós alp alip ; a mon-
golban bakator (kiejtve : bátor).
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továbbá Herder, Schlözer, Dümmler, Büdinger és Roessler adnak

fölvilágosítást (Kiepert szelleme lengjen fölöttük !). Egész történe-

tünkjobbára csak a merseburgi, augsburgi és mohácsi katastróphák-

ból áll, a mint H. úr szépen megmondja a « Nemzet* -ben. A többit

csak «a vérünkbe átment hún rokonsági eszme által elfogult haza-

fias történetírási teszi hozzá. Hiszen Attila es Dsingiz serege is

csak csiribiri nép volt; hát akkor a magyar — mely nem játszott

olyan zajos, nagy hangú szerepet — még a csiribirinél is csiri-

biribb ! És ez a hitvány natio «az eldjeinek érdemeivel hányja-

veti magát », egy esztelenséggel, szellemi betegséggel terheli meg
vérét, melyet H. úr «szeretne abból kihajtani*, mondván: thogyan

tisztelhetném azt a nemzetet, a mely az eredetével akarná érdemes

voltát kitüntetni •! J
).. Mikor ez a könnyen kimondott, szigorú

ítélet elhangzott a tudomány csarnokában, — a pilis-csabaiak

látták, hogy Csabának hún vitézei kikeltek sírjaikból viadalra,

hallották a kardcsörgést és kínos hörgésüket ... A költ pedig, a

ki Árpád nagy tettét megénekelte, biztatóan szólt le hozzánk egé-

bl : Lessz még egyszer ünnep a világon

!

A mint a t. olvasó látja, mi egészen szintén elitéltük az

ugor-magy. theoria álláspontját, módszerét s úgy nyilatkoztunk,

hogy ez az irány, mint az igazság kiderítésere való törekvés —
teljesen elhibázott és hiába való. Azonban legyünk méltányosak.

Joggal kérdezhetni ugyanis, hogy tehát e régóta tartó tudományos

kutatásoknak épen semmi életrevaló eredménye, semmi baszna

nem volna? Kétségkívül van; bizonyára nagy hasznára van a

magy. ethnologia fejldésének. Ez az ugor-magyar theoria t. i. a

maga philosophiai álláspontjával, subjectivismusával megmutatta,

hogy a magy. ethnologiában milyen methodust — nem kell

követni; és eredményének negativitasa megtanított bennünket

arra, hogy a magy. nemzet eredetét hol — nem kell keresnünk.

Már pedig a kutató kétségkívül hamarabb és könnyebben ér czélt,

ha tudja, hogy hogyan ne és hol ne kutasson. Az ugor magy. theo-

riának, a magyar ethnologiában ez volt a feladata s ennek kifogás-

talanul megfelelt, ezen helyét fényesen betöltötte; hivatásának

immár eleget tett. Ezért én ismét ezzel végzem beszédemet:

Censeo Carthaginem esse delendam.
Ti'ry József.

*) Ugor v. török-e a magy. nemzet? 4. 1.

Digitized by VjOOQIC



A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN. 441

A GÖRÖG TRAGÉDIA EURIPIDES UTÁN.

(Vége.)

Második rész. A tragédia N. Sándor után.

N. Sándor uralma óta Athén nem volt többé a müveit világ

középpontja. Valamint a kereskedelem és ipar, ugy a görög iroda-

lom is Alexandriában élte utolsó napjait. Itt kell tehát keresnünk

a tragédia utolsó termékeit is. Alexandria nem csak a görög világ

irodalmi kincseit vette rizet alá, hanem az irodalom egyes ágai-

ban még nagyokat mvelt. Az irodalmi és nyelvtani tanulmányo-

kon kívül, keletkeztek valódi költi termékek s bármily megvetés-

sel néznek is sokan ezekre, mégis be kell vallaniok, hogy a görög

ész, ha kosmopolitikus színezetet öltött is, elég méltóan futotta be

pályáját. Senki sem tagadhatja, hogy a komédia, a phlyakographia,

az epos és az idyll fényes termékeket hozott még el s a hét nagy

tragikus egyesítése, az úgynevezett pleias (?uXeiá<; tpa^tx^), is a mel-

lett szól, hogy a tragédia a régi nagy mesterek nyomába lépett.

De viszont be kell vallanunk, hogy míg az uj komédiának és phly-

akographiának a köznapi, változatos életben elég tárgy állt ren-

delkezésére, hogy ép a nagy világvárosban kereshette fel á legjobb

jellemeket ostora számára, míg az idyll, amely rendesen az iro-

dalmi fajok elmállásának utolsó jele szokott lenni, míg az epos

tudományos alakban is virágozhatott, addig a tragédiának nem
volt éltet talaja. A görög tragédia oly szoros kapcsolatban áll

nagy bölcsjével Athénnel, hogy onnan átültetve, hozhat ugyan

még üvegházi gyümölcsöket, melyeknek alakja a nagy kerti ter-

mékekhez hasonló, de ízök és éltet erejük nincs. A tragédia a

kultuszból keletkezett ; a nagy nemzeti mondakörökbl merítette

tárgyait, de a nép ezeket hitte, mveltségének részét képezték.

A nagy hatás, a nemzeti életbe való átömlós csakis ez utón volt

lehetséges. De képzeljük Alexandriát ; mint minden nagy kiköt

várost a népek egész mozaikja lakja ; igaz, a görög nyelv oly kapocs,

mely ket egybefzi, de érdekldhetik-e az egész nép a Pelopidák

szerencsétlensége vagy Ilium ostroma iránt. Minthogy a tragiku-

sok a görög mondakörökbl nem távozhattak, azt a hatást nem
érhették el, mint e mythusok ott tettek, a hol keletkeztek. Ha tehát

az elbb tárgyalt korszakban, mikor a tragédia középpontja még

PhUologiai Köalöny. VHI. 5. 30
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Athén volt, egyetértettünk Welckerrel, a ki e korszak termékeit a

kicsinylk ellen védelmezte, nem követhetjük itt is, mikor az ale-

xandriai termékekrl felette magasztalólag szól. Lehet, hogy a

hetes csillagzat nagyon szép darabokat írt, hogy nem látszott

meg rajtok az éjjeli lámpa olajszaga, mert ily termékekkel egy

nagyvárosi közönség elé nem léphetett volna, hogy a töredé-

kek, ha nagyon kis számmal is, a finom attikai nyelvezetet, a

metrum szigorú megtartását, mint a 90. olympiás eltt mutatják

:

úgy mégis be kell vallanunk, hogy a görög tragédia Alexandriában

nem volt nemzeti, s így veszve volt. Felvehették a hét költt a

kánonba, darabjaikból még sem maradt semmi, s késbb már nem
is idézik ket. Némelyek a tragédiát azonban nem is veszik tekin-

tetbe, ha e korszak irodalmáról szólnak. Ez ismét túlzás. így Gouat,

a ki legújabban irt az alexandriai költészetrl (La poésie alexan-

drine 80us les trois premiers Ptolémées, Paris, 1882) a drámáról

egészen megfeledkezik, ami a tragédiát illetleg túlzott kicsinylés,

a komédiát illetleg pedig valódi hiány, amit Girard (Bevue des

deux mondes, 1883. nov. 1.) szemére is vetett.

Azonban ha nem is mondhatunk sokat a tragikusokról,

annál többet a tragédia terjedésérl. N. Sándor halála óta alig

volt nagyobb város, a melyben ne lett volna színház ; magában

Alexandriában az ünnepeket hallatlan fénynyel ülték meg. A szí-

nészek társaságokat alakítottak s elmentek a három világrész leg-

messzebb pontjaira Euripides darabjait játszani. Nagy mvészek
voltak, s mint már az elbbi korszakban láttuk, mennyivel gyen-

gébb volt az irodalmi productio, annál fényesebb tehetségek léptek

fel a színpadon ; valamint a Dioskurok, nem élhettek együtt, ha-

nem ha az egyik az Orkusba szállt, a másik legnagyobb fényében

ragyogott.

Szólnunk kell tehát magokról a költkrl s követni fogjuk

ket Alexandriában s azokon a gyér pontokon, a hol még felmerül-

nek, addig míg a kereszténység diadalmával euripidesi darabokból

centókat foldoznak össze ; a színészet terjedésérl, s végül a színé-

szek társaságairól, melyek nagy befolyást gyakoroltak a késbbi

görög mveltségre, s kiknek szervezetét az utóbbi idkben felfede-

zett feliratok és Foucart valamint Lüders kutatásai egész új világ-

ban tüntettek fel.
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L A költök.

A tragikus pleias hót költje a következk : Homeros, Sosi-

theos, Lykophron, Alexandros, Philiakos, Sosiphanes és Diony-

8iades; ez utóbbi helyett némely források Aeantides-t említik.

Feltehet, hogy mind e költ a tragédia küls szerkezetét, a triló-

giái alakot s a versenyeket ép úgy megtartotta, mint Athénben

szokás volt. Nemcsak költészettel foglalkoztak ; Alexandros a nagy

alexandriai könyvtárban a tragédia és satyrdráma termékeit qren-

dezte, míg Lykophron a komédiákat vállalta el; Philiskos Dionysos

fpapja volt. Vajon mind a hét állandóan Alexandriában lákott-e,

vagy hogy némelyek csak Ptolemaeos vendégei voltak-e, azt nem
tudjuk biztosan. A késbbi kor irodalmi férfiai egyesítették ket,

mert tekintélyök nagy volt, s mert mind egy idben mködött

;

virágzásuk legvalószínbben a 124. olympiasba (284) tehet.

A kánonban k a régi öt nagy tragikus után, mint második csoport

következtek, a mit egy irodalmi fajnál sem tettek a grammatiku-

sok, úgy hogy egy komikus pleiasról, melyet némelyek felvettek,

soha szó nem volt. E költk töredékei nagyon csekélyek, de a mi

fenmaradt alakra és tartalomra nem külömbözik a nagy tragiku-

sok stylusától, csakhogy ily töredékek után vajmi nehéz az ítélet.

Feltn mégis a népies, idyllikus és -genreszer irány, a mely

Kallimachos iskoláját jellemzi. Mind e költ valószínleg tudós is

volt; Homerost, Lykophront és Alexandrost grammatikusoknak

nevezik ; Sositheos és Dionysiades is az volt ; de Sosipbanes- és

Philiskos-tól csak tragédiákat ismerünk. Aeantides apleiason kívül

nem fordul el. Feltehet, hogy e tragikusok, kik a király szín-

padja számára dolgoztak, az attikai tragikusok utánzásában a

demokratikus elemet, mely a királyok mythusát a nagy athéni

költknél áthatja, mellzték, de valamint Athén költi az epiku-

sok által elhanyagolt attikai mondakört mindinkább a többi

mondakörökkel kapcsolták össze, úgy bizonyára az alexandriai

költk is a Herakles mondakört ékesítették ki s hozták kapcsolatba

más mondakörökkel, mert az uralkodó ház a Heraklidáktól szár-

maztatta magát. A satyrdráma megtartotta alakját, de a mythus

helyi mondákon alapúi, új és eredeti. Abból, hogy a tragikusok

darabjairól oly keveset tudunk s csak általános dicséretöket

halljuk, Welcker azt következteti, hogy a nagy tragikus mintáktól

30*
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nem tértek el sokban, mert ha valami különös újítást, hoztak

volna be, úgy bizonyára tudomásunk volna róla.

1. Homeros Byzantiumból való volt; atyja Andromachos

híres grammatikus, anyja Myro pedig eposokat és elegiákat írt s

valószínleg Homeros iránti nagy tiszteletbl nevezte el fiát.

Negyvenöt darabot írt, de melyekbl nem maradt fenn sem czím,

sem töredék. Tzetzes egy Eurypyleia ez. epost is neki tulajdonít,

de ez nem sokkal valószínbb mint Diogenes azon jegyzéke, hogy

Timon, az embergylöl, mythusokat és drámákat írt s azokat

Homerossal és Alexander Aetolossal közölte, holott Timon Aristo-

phanes komikus kortársa volt. Bizonyára a phliusi Timonra kell

gondolnunk, a ki a phlyakographia nagy mestere s valamivel elbb

mködött. Homeros szobrát Christodoros (az ötödik században)

Byzantiumban még látta. Mint tragikus kitn lehetett, mert

Sositheos ellenfele és versenytársa volt.

2. Sositheos Alexandriából (Troasban), némelyek Athénbl

vagy Syrakusaebl származtatják, valószínleg mert e városokban

hosszabb ideig tartózkodott. Athéni tartózkodásáról említi Dioge

nes, hogy egyszer a színházban jelenlev Kleanthesnek kiáltotta

volna : Oös -íj KXeávttoos {iwpía poTjXaTst, de minthogy tragédiákban

nem neveztek meg senkit névleg, még kevésbbé gúnyoltak, úgy

azt mondották, hogy Sositheos komédiákat is írt. De ez lehetetlen,

s e felkiáltást legegyszerbben úgy magyarázták, hogy Sositheos

maga a színházban intézte e szavakat Eleantheshez. Ez sem lehet-

séges, mert Diogenes késbbi sorai csakis színi eladásra vonat-

kozhatok, s így egy satyrdrámára kell gondolnunk; a melyben tán

úgy, mint Python Agen-jában Harpalost vagy Lykophron Menede-

most tette nevetségessé, Sositheos is Kleanthes ellen fordult. —
Bernhardy azt hiszi, hogy Sositheos Athénben improvizáló színész

volt, a mi alig hihet. Dioskorides sírfelirata Sositheosra e költt

Sophokles mellé helyezi, s különös érdeméül hozza fel, hogy a

satyrdrámát új életre ébresztette, hogy a satyroknak, a kik az új

költk kezelése alatt más szokásokat öltöttek, a régi phliusi —
azaz pratinasi — nyers modort és természeti vígságot, a dorismu-

sokat és cseng karéneket adta vissza. — Dioskorides alexandriai

volt s egy emberöltvel késbb élt Sositheosnál, de sírfelirata

Athénhez, a hol Sophokles és Sositheos sírja volt, fzdik. A satyr-

dráma ez újjáalkotása is bizonyára az athéni színpadra vonatko-

zik, mert Alexandriában ily alakban nem virágzott. Sositheos
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mködése késbb Alexandriában folyt le, a hol Homeros verseny-

társa lett. Csak egy tragédiájának és egy satyrdrámájának czímét

ismerjük. A tragédia: Athlios, a melybl egy két soros töredék

maradt fefin, mely nem igazít útba. Többet tudunk a satyrdrámá-

ról, melynek czíme Daphnis vagy Lytierses volt. Ebbl néhány

sornyi töredéket Atheneeos rzött meg, de Casaubonus Theokritos

scholionjai között egy 21 sornyi töredéket talált, melyet még jobb

szövegben Heeren egy névtelen írónak,De mulieribus' ez. könyvé-

ben fedezett fel. E töredékek mutatják, hogy a satyrdráma tárgya

Daphnis szerelme Thalia nymphához volt. Midn kedvese eltnt,

Daphnis az egész földön kereste, míg végre Lytierses király szol-

gálatában megtalálta. Ez az idegeneket egy versenyre a kaszálás-

ban kényszerítette, s a kiket legyzött, megölt. De Herakles

Daphnis segélyére jött, a kaszával Lytierses fejét levágta és orszá-

gát Daphnis és Thaliának adta át. So&itheos tehát Daphnis és

Lytierses mythusát összekapcsolta, míg azeltt — így Euripides

Hspiotat ez. satyrdrámájában — csak Lytierses mythusát tárgyal-

ták. A töredékek, a nyelvezetet és humort tekintve, megersítik

Dioskorides ítéletét; Lytierses, Midas király mostoha fiának,

jellemzését tartalmazzák, melyet valószínleg egy satyr mon-

dott el.

3. Lykophron Chalkisból való volt s az alexandriai udvaron

élt. Ptolemaeos t bízta meg a könyvtárban a komédiák rendezésé-

vel s ebbeli foglalkozásának gyümölcse több könyv a komédiáról

volt, melyre Eratosthenes és más grammatikusok hivatkoznak.

Eassandra - ját, a mely ránk maradt Tzetzes kommentárjával

együtt, s annyi fejtörést okozott és okoz még most is a magyará-

zóknak, egy régi író sem nevezi tragédiának. E költemény, a mely

tele mythologikus allusiókkal és jóslatokkal, az ezeknek megfelel

homályos stylusban van írva, melyet már az ó-korban sem értet-

tek teljesen. Minthogy két passus egy késbbi íróra mutat, Niebuhr

és mások két Lykophron költt akartak felvenni, de a mai kritika

e két hely kiküszöbölésével, melyet egy a római világuralmat

jövendöl késbbi görög író szúrt közbe — hisz jóslatok közé leg-

könnyebb szúrni olyasmit, a mi már megtörtént — az alexandriai

tragikust veszi e költemény szerzjéül. De minthogy ez nem tar-

tozik keretünkbe, itt e kérdést nem tárgyaljuk, csak arra utalunk,

hogy Niebuhr (Rhein. Mus. I. 1827) pendítette meg a kérdést, s

ámbár a két nagy angol államférfi, Wakeíield és Fox, levelezésök-
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ben (1. Doederlein, Rhein. Museum 1827) már a múlt században

foglalkoztak vele, Niebuhr önálló kutatások alapján jött ered-

ményére. Azóta a kérdés néha-néha napirenden van.

Lykophrotí tragédiái közt húszat említ Suidas, u. m. Aeolos,

Andromeda, Aletes, Aeolides, Elephenor, Herakles, Hiketai, Hip-

polytos, Kassandreis, Laios, Marathonioi, Nauplios, els és máso-

dik Oedipus, Orphanos, Pentheus, Pelopidae, Symmachoi, Telego-

nos, Chrysippos ; átdolgozta Naupliost. Ezenkívül egy satyrdráma

:

Menedemos. Az összes tragédiákból egy négy soros töredék maradt

Stobseosnál a Pelopidákból ; többet tudunk a satyrdrámáról. Fel-

tn az, hogy míg az elbbi korszakok satyrdrámáiról alig tudunk

valamit, mert a késbbi grammatikusok oly mostohán bántak

velk, az alexandriai satyrdrámából több töredék maradt fenn,

valószínleg azért, mert inkább egyéni volt. — Ha a tragédiák

czímeit nézzük, azt láthatjuk, hogy a régi ismeretes mythusok

mellett messzefekv, csekélyebb mythusokat is a tragédia körébe

vont, ilyen Aeolos, Aeolides, Aletes, Elephenor. Mikép dolgozta fel

a mythusokat, azt nem határozhatjuk meg ; valószín, hogy nem
voltak a klasszikus darabok egyszer utánzatai, még kevésbbé

átdolgozásai, mert ezt a Naupliosról szóló jegyzék is feltünteti, a

mely különösen mint átdolgozás ki van emelve, ámbár mások ezt

Lykophron saját darabjának átdolgozására vonatkozhatják. Tehát

önálló eredeti compositióra és tervre kell következtetnünk. A két

Oedipus valószínleg egy darab, a melyet a költ maga átdolgozott.

Elephenor-tól Tzetzes Lykophron Kommentárjában több Home-

ros utáni mondát közöl, melyek Theseus mythusával állnak kap-

csolatban. Midn ez Menestheus lazítása folytán Skyrosba menni

kényszerült, fiait Eub'jeába Elephenorhoz küldötte, a ki magával

vitte ket Trójába, a honnan Menestheus halála után visszatértek

országukba. Elephenor mythusa külömben hasonlít Phoenixéhoz.

Véletlenségbl megölte nagyatyját, e miatt bujdosnia kell. Midn
népét Trója ellen akarja vezetni, nem léphet Euboea földjére,

mert átok van rajta. Tehát egy tengerben álló szikláról hívja fel

népét a hadjáratra (Tzetzes Lykophronhoz 1034). is egyike volt

Heléna kérinek.

A Marathonioi tán Aescbylos Perzsáinak tárgyát dolgozta

fel ; a gyzelem ekkor már valóban mythikus idkbe ment vissza,

annyira változtak a viszonyok. A tárgy maga elég változatban

szolgálhatott egy tragédia tartalmául. Eibbeck (Rhein. Mus. 30.
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1 60.) azt hiszi, hogy inkább a marathoni eponymos, Marathos,

feláldozását tartalmazta, a Tyndaridák szövetségese volt a

Theseus elleni háborúban, midn a Spartából elcsábított és Aphid-

naeben tartózkodó Heléna kiadásáról volt szó. A mythus elég

dramatikus. Egyrészt Menestheus lázítja az Eupatridákat Theseus

ellen, a ki a demosokat egy hatalmas várossá egyesítette és a

tárgyalások Heléna kiadása ügyében ; másrészt Akademos árulása,

a ki Heléna rejtekhelyét felfedezi, a csata és Marathos halála;

végül a Tyndaridák felvétele a városba. Marathon nagy jövjét

Marathos hsies halála miatt elrejósolhatták.

Lykophron nemcsak Athén történetébl merített, hanem

másutt is keresett tárgyat történeti darabjai számára. így biztos,

hogy a Ka,88andrei8 történeti dráma volt, a mely Niebuhr szerint

a szerencsétlen Eassandriaiak elnyomását Apollodoros zsarnok

alatt állította el, a kinek uralma még csak 274 (K. e.) után ért

véget. Apollodoros valódi szörnyeteg, kinek vad kedélyét a bor

még felizgatja. Egy lakoma alkalmával, melyet szövetségeseinek

adott, kedvelt fiúját darabokra vagdalta és annak húsával táplálta

ket és vérét a szövetség megersítésére itatta' velk (Catilináról

is mondják, hogy czinkostársainak bort vérrel vegyítve adott inni).

A darab mellékszemélyei lehettek: a siciliai Kalliphon, a ki a

tyranuusok társalgásából megtanulta a zsarnok kormány titkait és

Apollodorost ezekbe beavatta ; a kalózfnök Ameinias, Antigonos

titkos ügynöke, a ki a lakosokat az ostrom miatt lecsöndesítette, s

azután egy éjjeli támadást intézett ellenök ; maga Antigonos, a ki

a zsarnokot legyzte és a városba bevonult. Apollodoros álma

Plutarchosnál valószínleg a tragédiában is elfordult. Azt álmodta,

hogy skythák lenyúzzák, azután megfzik, s a katlanból fölemel-

kedik a szive és kiáltja: Én vagyok mindennek oka; leányai ég
testekkel körülötte futkostak.

Symmachoi és Orphanos szintén történeti tárgyra mutatnak,

s a Kassandreis nagyon valószínvé teszi, hogy az egykorú törté-

netbl is merítettek ekkoriban. A Pelopidák töredéke arra enged

következtetni, hogy Atreus és Thyestes mythusa volt benne tár-

gyalva.

A satyrdráma Menedemost, a hasonnev eretriai bölcsészt és

iskoláját tette nevetségessé. Menedemos Diogenes szerint Aratos

és Antagoras mvein kívül igen nagyra becsülte Lykophron

tragédiáit. Vajon a satyrdráma után is, azt nem tudjuk. A darab-

Digitized by VjOOQIC



448 KONT IGNÁCZ.

ban Silenos meséli el a satyroknak, hogy Menedemosnál volt lako-

mán s kedélyesen leírja a bölcsész és társaságának asztalát, a hol

többet philoBophálnak mint esznek, többet okoskodnak, mint isz-

nak. A boros kancsó helyett a víz járja. így Silenos és társai

mulattak a philosophuson és nevetségessé tették t és iskoláját.

Vajon ehhez egy mythikus elem is csatlakozott és melyik, azt

nem tudhatjuk. Látjuk, mikép veszi fel a satyrdráma a komédia

jogát s támadja meg az egyeseket.

4. Alexander Aetolos, a kire Ptolemaeos a könyvtárban a

tragédiák és satyrdrámák rendezését bízta, sokfélét írt. Nem tévesz-

tend össze egy Alexander nev komikussal, ki kortársa volt és

Athénben született. A tragikus Pleuronból származott; atyja

Satyros, anyja Stratokleia volt. Egy ideig Antagorassal, a Thebais

költjével, és Aratossal Antigonos Gonatasnál volt Makedoniában,

a mi Dübner szerint Ptolemseos Philadelphos halála után történt.

Iratai közt említik :

y
Ewf), czímök ismeretlen ; A halász és Kirka,

alig tle valók ; elegiákat Apollóhoz és a Múzsákhoz, epigrammá-

kat és úgynevezett Ioniákat nem a legtisztább dolgokról ioniai

dialektusban. Anaprestusait Euripides dicséretére Gellius idézi.

Tragédiáiról alig tudunk valamit. A négy czím, melyet Dübner

közöl, nagyon kétes. A Dionysos-ból idézett vers egy satyrdrámára

mutat ; Helene-böl éppen csak a czím van idézve. E két darabot csak

scholionok említik. Athenseos Potos-t és az érthetetlen Tigon-t

idézi, melyet minden módon javítani akartak. Mindkét darab

satyrdráma czíme lehetett. — Nauck Astragalütai czímet is talált

egy scholionban.

5. Philiskos Korkyrából származott; Philikos név alatt is

említik. Alexandriában Dionysos fpapja volt, azért Kallixenos

Athenaeosnál azt mondja, hogy Philadelphos nagy Bacchus-

processiójában az összes dionysosi mvészek élén állt. Protoge-

nes, a híres fest, Plinius szerint Philiskost gondolkodásba merülve

festette. Egy metrumot (metrum Philicium), a mely choriambikus

és melynek sorai hosszabbak a hexameternél, is az neve után

hívtak. Tragédiáinak száma 42 volt, a melybl egy czímet — a

Palamedes czím kétes — ismerünk : Themistokles, a mi történeti

drámára mutat. De minthogy a czímen kívül más töredék e darab-

ból nem maradt, úgy nem tudhatjuk, vajon a salamisi ütközetet,

vagy pedig a hs utolsó éveibl dolgozott fel egyepisodot. Eibbeck

(Rhein. Mus. 30. 155.) azt sejti, hogy Themistokles futása és
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fogadása Admetosnál, nagy ellenségénél, volt a darab tárgya.

Azeltt a Themistokles czímet a komikus Philiskosnak, a ki a

közép-komédia egyik fképviselje volt, tulajdonították, de Mei-

neke felismerte benne a történeti dráma czímét. — Philiskos tre-,

dékei ismeretlen darabokból oly finom stylust, metrumot és ékes

dictiót mutatnak, hogy bátran összehasonlítják ket Sophokles

töredékeivel. Vajon a darabok compositiója is oly mértékben

hasonlított-e a nagy mintához, azt ma már nem dönthetjük el, de

nem igen valószín.

6. Sosiphanes Syrakuseebl, 73 darabot írt és hétszer gy-
zött; a pleias legidsebb tagja lehetett, mert már N. Sándor

alatt élt. Darabjaiból néhány töredék maradt fenn, melyek Euripi-

des befolyását mutatják ; a stylus és metrum szabályszer. Mele-

ager czímet idézik, de két soros töredékének nincs összefüggése;

a középs sort Comes Natalis szúrta be. Egy scholionból Welcker

egy Oedipus- vagy más a thébai mondakörbl vett darabra

következtet.

7. Dionysiades Kilikiából való volt. Tragédiáiról nem tudunk

semmit. Suidas egy eredeti könyvét említi, a melynek czíme

Xapaxrr)pe<; vagy <I>iXox<ö(uj)8ós volt. Ez arra mutat, hogy Dionysia-

des színpadi jegyzeteit, észrevételeit színészekrl és darabokról

felírta, szóval egy színházi almanachot szerkesztett. Nem kell

csakis komédiákra gondolnunk, ámbár a pleias költi tudós kuta-

tásaikba a komédiát is bevonták, mint Lykophronnál láttuk.

A könyv tán színpadi utasításokat is tartalmazott s a versenyeknél

jó szolgálatot tett.

Dionysiades helyett némelyek Aeantides-t vették fel hetedik

tagnak a pleiasba. Róla nem tudunk semmit ; nevét csak Hephse-

stion scholiastája és Tzetzes említi.

A pleias mködése után görög tragédiáról többé nem lehet

szó. Ha drámai forma még létezik, azt inkább dilettánsok, keresz-

tények és zsidók használják fel, hogy vagy elmejátékukat mutas-

sák, vagy bibliai tárgyakat a dialógus formájába öntsenek. Ezen

kívül itt-ott egy görög név merül még fel, de a melyrl csak egy-

egy töredék vagy az az említés, hogy tragédiákat írt, maradt fenn.

Teljesség kedveért összeállítjuk itt azok neveit és gyér adatait,

kik részint még Alexandriában, részint másutt felléptek.

Valamivel a pleias eltt írt Euphantos Olynthosból, Eubu-

lides tanítványa, els Antigonos tanítója, a ki 306-ban vette fel a
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makedoni királyi czímet. Euphantos idejének történetét íb meg-

írta, azonkívül egy beszédet a királyi uralomról s több tragédiát,

a melyek a versenyeken nagy sikert arattak.

A pleias idejében vagy valamivel késbb mködött Aeschylos

Alexandriából, kitl Atheneeos egy ,Messeniaka' ez. epost és egy

két soros töredéket Amphitryon ez. tragédiájából idéz.

Ptolemseos Philadelphos idejében mködtek még Kalliinachos

és Timon Phliusból. Kallimachos színházi mködésérl nem
tudunk sokat. Suidas azt mondja róla, hogy tragédiákat, satyr-

drámákat és komédiákat írt, a mi azt bizonyítja, hogy nem dol-

gozott a színpad számára. Mködése külömben más körbe esik s

nagy hírnevét nem köszönte drámainak. Róla szól Couat említett

mvének legnagyobb része, a mely azonban nem tartozik a mi

keretünkbe. A phliusi Timon eleintén choreuta, késbb Elisben

orvos, Chalkedonban tanító volt s végre Athénben telepedett le.

Megismerkedett Antigonossal és Ptolemeeos Philadelphossal. Állí-

tólag 30 komédiát és 60 tragédiát írt; de nem ezek által lett

híressé; hanem a líXXoi nev költemények által, melyek a phlya-

kographia — az eredeti megarai komédia egyik alfaja — neve

alatt ismeretesek. Ezekrl itt nem szólhatunk, mert a .komédia

történetébe vágnak. Életérl és ebbeli mködésérl nagyon kimerí-

ten szólt Curt Wach8muth : De Timone Phliasio ceterisque sillo-

graphis Grsecis (Lipcse 1859) ez. mvében.
Feltehet, hogy a tragikus költészet Alexandriában késbb

sem sznt meg azonnal. A királyok fényes versenyeket rendeztek,

gazdagon ajándékozták meg a gyztes költket és színészeket.

I. Euergetes hozatta Athénbl a három nagy tragikus hiteles példá-

nyát, s másoltatta le a könyvtár számára. IV. Ptolemaeos (Philo-

pator) maga is írt tragédiákat ; valamint Dionysiostól, úgy tle egy

Adonis czímtit idéznek, a melyben az Echot Euripides Andromedá-
jából kölcsönözte. E tragédiához Agathokles egy kommentárt írt,

a ki nvérével Agathokleiaval együtt a király kegyében állt.

Ugyancsak Philopator Homerosnak egy templomot épített s a

stoikus bölcsészetet tanulmányozta, daczára annak, hogy ké-

jencz volt.

Alexandriában élt vagy 1 00 évvel K. e. a zsidó költ Ezechiel

is. Sokan a K. u. els vagy második századba helyezték, de jogta-

lanul, mert Eusebius t Alexander Polyhistorból idézi ; Alexander

pedig az els században K. e. Rómában élt. Ezechiel több bibliai
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tárgyat dolgozott fel, semmi esetre sem a színpad számára. A Sep-

tuagintát szorgalmasan felhasználta. A ránk maradt töredéket,

Exagoge czímmel, Glemensnek és Eusebiusnak köszönjük. Ha egy-

házi atyák idézik is, azért Ezechiel mégis zsidó volt. Azeltt e töre-

déket a Poetse Christiani Grseci közé vették fel. Az Exagoge 269 csi-

nosan készített trimeterbl áll és a zsidók kivonulását Aegyptom-

ból tartalmazza. Szorosan a bibliai elbeszéléshez tartja magát..

Mózes a midjaniták országában lép fel s egy prológusban elmondja

ifjúságának történetét, s hogy miért került ez országba. Megpil-

lantja Eaguel (Jethro) hét leányát s az egyik, Lepphora, megmondja

neki, hogy ez országot Lybiának nevezik, a melybe^ az aethiopsok

laknak. Mózes segít nekik a barmot itatni s erre Lepphora fellép

és elmondja Chusnak, hogy atyja Mózesnek nül adta. Raguéi

Mózes álmát arra magyarázza, hogy nagy tiszteletben fog része-

sülni, erre az ég tüskebokor következik, az úr Mózeshez ép úgy

szól mint a Bibliában ; a csodák után Isten elmondja a tíz csapást,

melyeket az sogyptomiakra küldeni fog s egyúttal a húsvéti cere*

monia parancsát is adja. Végül megjelen egy segyiptomi, a ki úgy

látszik a bibliai történet daczára megmenekült a veres tenger hul-

lámaiból, és elmondja mindazt, a mit a zsidók kimenetelérl

Aegyptomból és a tenger csodájáról tudunk. Feltn, hogy a bib-

liai magyarázók késbb szintén felemlítik, hogy egy ember meg-

menekült, hogy Egyptomban elmondhassa a csodát. — A töredék

a kém jelentésével végzdik, a ki Mózest a 12 forrásról és 70 pál-

máról Elim mellett tudósítja. — Láthatjuk, hogy ez nem más mint

dialógusba öntött história, a melynek költi értéke nincs. Csak

mint kulturtörténelmi adat bír némi fontossággal. Ezechiel ugyanis

nem a zsidók számára irt, a kik e históriákat elég jól tudták, s a kik-

nek a színház nem kellett. Heródes színháza ellen is tiltakoztak.

Czélja az volt, hogy annyiszor megtámadott hitsorsosai történetét

az akkori világnyelven a nagy közönséggel megismertesse, a min

Josephus Flavius is mködött. Az által, hogy a keleti mythusokat

vagy történeteket a görög plastikus észnek közelebb akarta hozni

:

s így a két ellentétes irányt müveiben egyesíteni, müvei nem jut-

hattak érvényre. Mózes életét más történekkel kapcsolatba hozni

ezt az alexandriai zsidók, a kik a görög mveltséggel jobban meg-

ismerkedhettek mint hitsorsosaik Palsestinában, czélul tzték ki.

Ezt a költ nyelvezete is mutatja, a mely az úgynevezett hellenis-

tikus, vegyítve poétikus reminiscentiákkal a görög költkbl. E mel-
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lett a septuagintát nemcsak egyes kifejezésekben, hanem egész

sorokban vette alapul, 8 a húsvéti ceremónia görög fordítása egé-

szen feltalálható benne. Philippson (EzechieldesjüdischenTrauer-

spieldichters Auszug aus Aegypten und Philo des áltern Jerusa-

lem. Berlin, 1830) azt hiszi, hogy a királyi udvaron élt, a mi, a

zsidók kiváltságos állását Alexandriában tekintve, nem lehetetlen.

A töredéket Philippson után Dübner a Didót gyjteményében a
tragikusok töredékei mellékletéül a szenved Krisztussal és még
három byzantiumi dramatikus alakba öltöztetett dialógussal adta

ki. — Mennyire iparkodtak az alexandriai tudós zsidók a Biblia

tanait terjeszteni, azt az a körülmény is mutatja, hogy a nagy tra-

gikusokba bibliai sententiákat szúrtak s oly dolgokról beszéltetik,

a mikrl a költknek fogalmuk sem volt. Ezek a töredékek közt fen-

maradtak, de a modern kritika felismerte a csalást.

A színi játékokat Alexandriában Caracalla 217-ben szüntette

be. Ha Athénbe nézünk, úgy azt találjuk, hogy a komédiában

Machon, a pleias kortársa, nagyon híres volt ; a tragikusokról

azonban keveset tudunk. Egy Sophoklest, athéni költt, említ egy

orchomenosi felirat és Suidas; a pleias után élt, és 15 darabot irt.

Ebbe a korszakba és valamivel késbb esnek azok a költk, a kik-

nek nevét elször Meineke (Sitzungsber. der Berliner Akademie

1 850, 252.) hozta napvilágra : Isidoros, a ki abban az idben élt,

mikor az Isis-kultus Athénben már virágzott, ami jóval N. Sándor

ideje után történt. A töredék egy Thersites ez. darabra mutat,

vagy egy olyanra, a hol róla szó volt. Bizonyára az Ilias mikrából

volt merítve és Achilles szerelmét Penthesileához állította el,

a mely mythusban Thersitesnek is szerepe volt. A másik : Serapion

a kirl különben Plutarchos is megemlékszik. Idejét azon adat

után határozhatjuk meg, mely szerint Philopappos vállalta el a
kar állítását egyik darabjában. Ez a Kommageneben uralkodó

Seleucidák családjának egyik tagja volt, a ki Athénben élt s a tudo-

mány és mvészet nagy pártolója volt. Ö ugyanaz, a kinek az epikus

költ Capito emlékiratait és Plutarchos egyik müvét, «A barát ós

hízelg különbségérl • ajánlotta. — A Stobeeosnál (Floril. 78. 7.)

idézett hat gyönyör sor egy Medeából való, melyet Welcker Pom-

peius Macernek tulajdonít. Ez szerinte ugyanaz a Pompeius, a kire

Augustus könyvtárának rendezését bizta. De a görögben a költ

neve Pompeius Márkus, a mibl Meineke joggal azt kövétkeztéti,

hogy ez a mitylenei Theophanes unokája. Theophanes híres his-
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torikus és államférfiú volt, a kit Pompeius, a triumvir, oly nagyra

becsült, hogy a római polgárjogot adta neki. Fia, Marcus, Augus-

tus alatt Ázsia procuratora volt, s ennek fia e tragédia költje,

mert Pompeius Márkus iunior név alatt az Anthologia Palatina

is két remek kis költeményt rzött meg.

Fel kell említenünk Aristippos, Bion és Demetrios nevét,

kiket Diogenes Laertios nevez tragikusoknak, valamint azokét,

kiktl egy-egy töredéket Nauck és Meineke talált fel; így Biotos,

a ki Meineke szerint egy Medeát irt, Chares, kitl három töredék

köznapi nyelven a komédia nyelvezetét mutatja, Demonax két

töredékkel, Mimnermos ugyanannyival, melyek közt egy «Neopto-

lemos»-ból való, végre Zenodotos és Zopyros egy-egy töredékkel.

Mindezektl többet mint a nevet nem ismerjük; részint Athénben,

részint Görögország más városaiban mködtek.

Minthogy ekkoriban már minden nagyobb városban volt

színház, úgy nem csodálható, ha sok idegen is megpróbálkozott

a tragédia-írással, de nyomot nem hagytak magok után. Sokan

csak stilistikai gyakorlatnak tartották ezt, mások jambusokba

öltöztették dramatikus kísérleteiket, a melyek késbb egyedül jár-

tak a színpadokon, Nero görög monodiákat játszott, hogy hangját

bámulhassák. A mindinkább fejld pantomimus végre leszorította

a tragédiát a színpadról, a melynek a cento teljesen véget vetett.

A tragédia e terjedését Görögország különféle vidékeire ós

más országokra a következ pontban fogjuk látni. Itt csak a köl-

tket nevezzük meg. Armenia ós Parthia királyai utánozták a

görög udvarokat. Artabazes vagy Artavasdes király maga is irt

tragédiákat, beszédeket és történetet. Midn ez Orodessel egyik

rokonuk lakomáját ülte, s,a színészek Euripides Bacchae darabját

játszották, ép Crassus fejét hozták át a királynak. A színész, Jason

Trallesbl, a ki Agavé szerepét adta, Crassus fejét vette s a hallga-

tók nagy örömére lándzsára fzve deklamálta Agavé szerepét, a ki

Pentheus fejét hordozta. E kitn ötletért a királytól egy talentu-

mot kapott. — Artemon, a ki valószínleg athéni volt, a thespiai

játékok alkalmával tnt ki tragédiájával; Klitos pedig, a kihez egy

sírfelirat istenhozzádot mond, a teosi színi társulat, melyrl késbb
szólunk, költje volt; ugyancsak egy ily társulat számára irt Tib.

Claudiu8 Alexandros Laodikeából. Egy epigrammból kitnik,

hogy M. Sempronius Nikokrates, a ki sokat utánzott, szintén egy

ily társulat tagja volt; továbbá említik Hermokrates, Diogenes (The-
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bából) és Lysimachos nevét. A régibb költökkel ebeket össze nem
hasonlították, nevök is csak esetleg feliratokon maradt meg.

Amphianos és Isagoras is tragikusok voltak j ez utóbbit Phi-

lostratos említi, a ki Chrestos sophista tanítványának mondja.

A második században gyakran találunk rhetorokat, grammatiku-

sokat és sophistákat, kik kedvtelésbl tragédiát irnak, de csak —
magok számára. Nikolaos Damaskusból, a kit Heródes Caesar Octa-

vianushoz küldött, s a ki oly sok téren mködött, ifjúságában tragé-

diákat is irt, a mirl önéletrajzában még megemlékszik. Egyike e

kísérleteknek Susanna történetét tartalmazta, a melyet a görög

biblia-fordítás Dániel könyvéhez csatolt s az apokryph iratok közt

feltalálható. Welcker neki tulajdonítja a Stobaeosnál elforduló tö-

redéket, a mely a parasiták sapjának Tantalost mondja, de ez az

uj komédia találmánya volt, melynek nyelvét Nikolaos utánozta.

A parasita typusát már a közép komédia ismeri, az uj még inkább

kifejlesztette, s Tantalost buta phrygiainak mondotta, a ki Zeus

asztalánál nem viselte magát úgy, mint egy tányérnyalóhoz illik,

azért hasba rúgták és Sipylos hegyére esett. — Philostratoa so-

phista Lemnosból, Suidas szerint egyebek közt 43 tragédiát és 14

komédiát és még három könyvet a tragédiáról irt. Pammenes

sophista is tragikus volt. Az ifjabb Philostratos, az elbbi fia, a

sophisták közt Isagorason ésPammenesen kívül még Skopelianost,

a ki valamivel idsebb volt mint Polemon és Heródes, és ennek

tanítóját Niketest derék tragikusoknak mondja. Az alexandriai

Ptolemaeos, Hephaestion fia, Chennos melléknévvel, a ki Hadrianus

és Trajanus alatt élt, egy Sphinx ez. történeti darabot irt, azonkí-

vül egy Anthomeros ez. költeményt 24 rhapsodiában. — Heliodo-

rost Athénbl Galenus idézi s néhány sort idéz tragédiáiból a mér-

gekrl. A cynikus Oenomaos Gadaraból, a ki Diogenes darabjain

még túltett, Hadrian alatt élt ; innen Suidasnál a Diogenes czikk-

nel a ketts név : Diogenes vagy Oenomaos. A tudós Synesios is

Dion-jában tragédiáiról és komédiáiról beszél, melyek tán össze-

függésben voltak rhetorikai tanulmányaival.

Rómában, a hol többnyire görög színész lépett fel, is néhány

fúr irt tragédiákat. Cicero testvére Marcus néhány nap alatt egy

fél tuczatot irt; értékök igen nagy lehetett! Titus is megpróbálko-

zott e téren; az ifjabb Plinius pedig 14 éves korában végzett be

egyet. Ez játék és idtöltés volt, de egész más czélt kapcsoltak

össze a tragédia-írással az egyházatyák. Midn ugyanis egyrészt a
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pantomimus, másrészt az egyházatyák a tragédiát a színpadról le-

szorították, mindig voltak sokan, a kik a régi tragédiákat olvasták

s a grammatikusok iskolájában az oktatás alapját képezték. Hogy

tehát e pogány darabokat más költeményekkel helyettesítsék, a

centókhoz fordultak és szent tárgyakat vévén alapul, az ókori

termékekbl foldozták össze ijyomorult müveiket. A legkiválóbb

ezek közt a Nazianzi Gregorimnak tulajdonított « Szenved Krisz-

tus*, a melyrl bvebben szóltam az Egyetemes Philol. Közlöny-

ben (VI. 442.). E cento azért fontos, mert az euripidesi kritika

sokat meríthet belle, minthogy fleg Euripides darabjaiból van

összeállítva.— Valamivel idsebb mint Gregorius Apollinaris Ale-

xandriából, grammatikus és presbyter Laodikeában, a ki az ó-testa-

mentomot hexameterekbe ültette át, részint pedig bibliai tárgyú tra-

gédiákat irt, melyekrl Sozomenos nagy bámulattal szól. Ezek is

csak centók voltak Euripides, Menander és Pindarosból. Ellenté-

tük sok humorral és paródiával, tele euripidesi phrásisokkal, volt

Ocypus és Tragodopodagra Lucián neve alatt, melyeket bizonyára

a sophisták iskolái bocsátottak közre, mikor látták, mily centók-

kal akarják helyettesíteni az ókori klasszikusokat. — A VI. szá-

zad elején Timotheus Gazaeus tragédiának nevezte el lamentatió-

ját, melyet Anastasius császárhoz intézett a nagy fejadó miatt. Még
az utolsó byzantiumi irók is gyakran dialógusokba öltöztették erköl-

csi észrevételeiket, melyeket SpajjiáTtov-nak neveztek. Ilyen három

ismeretes, melyeket Dübner az említett kiadásban javítva közölt,

ezek : Plochiros Michael dramationja, a mely egy paraszt és egy bölcs

beszélgetésében, a Fortuna és a Múzsák panaszaiban áll, s mely-

bl az tnik ki, hogy sem a tudomány nem kell senkinek, sem

pénze sincs senkinek. 122 sorból áll. Theodoros Prodromos AíuóStj-

jíoc cptXta (számzött barátság) ez. dramationja 295 sorban a Barát-

ságot állítja el, a kit férje a Világ, az emberi nem, számzött és

nül vette a rút Ellenségeskedést, szolgálójának, a Badarságnak,

tanácsára. A párbeszéd a Barátság és egy Idegen (£ávo<;) közt foly.

Végül Ignatius kis darabja Ádámhoz, a melyben Az Úr, Ádám, Éva

és a kigyó lép fel és a Genesis els fejezeteinek mythusa van

elmondva, az ember alkotása, boldogsága, bnbeesése és az Ur

átka. Ezt elször Boissonade adta ki egy párisi kézirat után. Mind-

ezekben gyakran elfordulnak a Cherubimok, Seraphok és a Szt.

Háromság, melyek a gondolatok szegénységét akarják takarni.
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II. A színészet terjedése.

A nagy tragikusok után a görög színészet lassankint Athén-

bl a többi görög városokat is meghódította. Eltekintve attól, hogy

Syrakuseeben Aeschylos több darabját játszatta, és hogy ott kor-

társa Epicharmos is mködött, a siciliai tyrannusok nagy érdekl-

dése a görög tragédia iránt megmagyarázza, hogy Siciliában, úgy
mint Nagy-Görögországban, már nagyon korán keletkeztek szín-

házak, a melyekben az attikai Dionysos-kultusz termékeit eladták.

A színház-romok vizsgálata e helyeken és Kis-Ázsiában nagyon

régi épületekrl tanúskodnak, melyek tán elébb készültek el mint

Athén nagy színháza Lykurgos alatt. De Athénben azonkívül

volt egy az Akropolis lejtjén, a Pirseusban és a többi attikai

demosban. Nagyon valószín, hogy legelször az Athénnel rokon-

ságban vagy szövetségben álló városok törekedtek arra, hogy a

dionysosi ünnepeket athéni módon üljék meg. A legszebb színház,

melyet görög városok birtak, az epidaurosi volt, a melyet Polyklei-

tos épített s már 420 körül készült el. Az Asklepios kultusza

nagyon meggazdagította a várost s a Görögország minden oldalá-

ról jöv idegenek bizonyára hálásan vették, ha a nagy ünnepeken

játszottak. Ebbe az idbe esik a thasosi színház említése is, és az

opusi, ha fából is volt, már Sophokles idejében létezett. Archelaos

meghívta Euripidest és Agathont, a kik ott darabokat adtak; tehát

Pellában ekkoriban már színház volt. Ezenkívül Zeus Olympiáit

és a Múzsák ünnepét színi játékokkal ülték meg Aegae^ben, amely
színházban Fülöpöt meggyilkolták. Vajon Sándor, Pherse zsarnoka,

a kinél a híres Theodoros színész játszott, a színházban hallgatta-e

ezt, vagy csak lakomáinál, az nem biztos.

Ötven évvel az epidaurosi színház után épült a megalopolosi,

a legnagyobb egész Görögországban ; de már valamivel elbb
Tegeában, Mantineában, Korinthosban, Argosban, Sikyonban,

Patraeben és Elisben voltak színházak. Századunkban fedezték fel

az isthmosi, burai és messenei színházak romjait, melyek ez idben
keletkeztek. A kis Aegina sziget színháza oly szép s oly nagy volt,

mint az epidaurosi. Valószín, hogy az ioniai szigetek és a kisázsiai

gyarmatok minden nagyobb városában volt már ekkor színház.

306-ban már Abderában adják Euripides Andromedáját ; Heraklea

és Chalkis sem marad hátra. Mind e színházakról biztos, hogy N.

Sándor eltt vagy valamivel utána keletkeztek, s nem a római uralom
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idejébl, midn annyi színházat építettek, származnak. A mi azon-

ban feltn, az, hogy mind e színházak az athéni költk darabjait

játszották, hogy Antipater idejéig, mikor Athénben már nem írtak

tragédiákat, a két említett siciliaá zsarnokon és tán az ifjabb Em-
pedoklesen kívül, de a kik mködése nem j tekintetbe — hisz

Dionysios is csak Görögországban lépett fel— egy tragikust sem

találunk Athénen kívül, a mely, mint láttuk, az irodalmi középpont

volt, a hova sok idegen költ jött, kik ott néha gyztek is, de a

melyen kívül senki a színpad számára nem irt. Az utolsó korszak-

ban ez változott, de mily sikerrel, azt e kor költinél láttuk.

N. Sándorral a görög tragédia még messzebb országokba

vándorolt. Már atyja Fülöp gyakran hivta meg a híres görög szí-

nészeket, kik néha követekül is szolgáltak a közte és Athén közt

forgó alkudozásokban. Fia, Sándor, nagy szenvedélylyel viseltetett

a nyilvános és különösen a színi játékok iránt. Nemcsak magával

vitte és olvasta hadjárata alatt a nagy tragikusokat és azokat, kik

különösen kitntek, hanem minden fontosabb alkalmat megraga-

dott, hogy színi játékok által ünnepelje gyzelmeit. Tyrusban, Soli-

ban, Memphisben, Earmaniában és Ekbatanában, de különösen

lakodalmán Susában fényes játékokat adott. Nemcsak költk vol-

tak táborában, hanem egy egész sereg színész is, a kiket a rendes

Dionysokolakes helyett Alexandrokolakes-nek neveztek. Hisz bá-

mulatos hadjárata annyira hasonlított Dionysos diadalmenetéhez

Ázsiába, hogy a színészek benne látták istenöket és jóltevjöket.

Hadvezérei is utánozták e fényes játékokat, de néhányan csak

zsarolás kedveért. Halála után a Ptolemaeosok Aegyptomban a róla

nevezett városban, a mely lassankint a müveit világ középpontja

lett, a régi színházi versenyeket újra rendezték, úgy hogy Ptole-

maeos Philadelphos alatt nem csak ünnepélyes alkalomkor, hanem
minden Dionysosi ünnepen trilógiákkal versenyeztek, úgy a mint

az Athénben, míg tragédiákat írtak, szokásban volt. A költk tehát

most ide fordultak, hogy müveiket színre hozzák, s azok közt, kik

ez uj Athénben legtöbbször gyztek, alkották a tragikus pleiast.

A mvészek és idegenek felvételére a királyi várban külön hely

volt, 8 hogy mily pompával adták a versenyeket, arról a minden

öt évben tartott nagy dionysosi körmenet, amelynek leírása Kalli-

xenosnál hallatlan fényre és pompára mutat, adhat fogalmat. 1
)

*) Amit Welcker Matter szemére vet, hogy e versenyeket az Apolló

és a Múzsák tiszteletére adottakkal felcseréli, az a m (Histoire de l'École

Philologiai Közlöny. VIII, 5. 31
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Bizonyára a pleias után is még fényes eladásokat adtak, de ezek-

rl forrásaink nem említenek semmit.

Antiochiában is volt két régi színház, melyeket a Seleucidák

nagyobbítottak ; Antiochos Epiphanes szenvedélye a szini játékok

iránt ismeretes. Augustus uralma alatt minden öt évben fényes

versenyjátékokat adtak Sosibios gazdag polgár költségén ; az im-

perátor maga Laodikeában négy színházat építtetett, Gerasában

pedig kett volt. Ugyancsak a Seleucidák alatt építették a petrai

és gabalai színházakat.

Midn Lucullus 68-ban Tigranocertát, Arménia fvárosát

bevette, egész sereg színész esett a rómaiak kezébe, kiket Tigranes

az új színház beszentelésére hívott meg. Artabazesrl, a parthusi

királyról és költrl már megemlékeztünk. Egyes ünnepélyekre

nagyszámú színészeket is fogadtak ; igy látjuk ezt a rómaiaknál is.

M. Fulvius 186-ban tiz napi ünnepeket ad görög színészek közre-

mködésével; L. Scipio, L. Anicius, Antonius és Cleopatra nagy

színi eladásai egész csapat színészeket vettek igénybe.

Magában Athénben, ha a tragédia meg is sznt, a versenyek

tovább folytak, a melyeken a régi mesterek müveit adták. A komé-

diában Athén még mindig felülmulta Alexandriát, s néha-néha a

pleias egyik tagja is oda jött mveit bámultatni. Antiochos Philo-

pappos, a syriai királyi sarjadék, Athénben többször állította a kart

8 fényes Dionysiákat adott, nem kevésbbé Hadrianus, mint archon,

attikai öltözetben. De az eladás néha csak egyes részletek elsza-

valásából, tánczból és énekbl állt. Különben a viszonyokhoz

alkalmazkodtak ; ha volt; valaki, a ki a kart állította, úgy a kart is

hallgatták, ha pedig nem, úgy hiányzott; de általában nem mond-

hatjuk, hogy N. Sándor után a kar teljesen megsznt, mert egyes

adatok ellene szólnak.

A nagyvárosi ünnepeken azonban más alkalomkor is adtak

színi játékokat, mint a Dionysiákon. Már macedoni Fülöp Olyn-

thos bevételének és N. Sándor Théba lerombolásának emlékét

fényes versenyekkel ünnepelték, azonkívül sok felirat a mellett szól,

hogy Orchomenosban, Thespiaeben, Delphiben, Akraephiában, Aegi-

nában és Thébában más istenségek ünnepein és a többi thymeli-

(TAIexandrie) második kiadásában (1840. 157. 1.) helyre van igazítva, de

minthogy Welcker mve 1841-ben jelent meg, úgy valószín, hogy ez új

kiadást nióg akkor nem ismerte.
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kus és zenei agonok mellett, színi eladásokat is adtak. Ez a dra-

matikus költészet nagy befolyására mutat, melyet nem csak egyszer-

kétszer, hanem többször évenkint akartak hallani, s minthogy min-

dig régi darabokat adtak, ezt könnyen megtehették. A dionysosi

mvészek társasága, melyrl késbb szólunk, így többször volt elfog-

lalva s egyik városból a másikba utazott repertoire-jának eljátszá-

sára. Gyakran azonban egy színész szavalta el a darabot vagy

annak válogatott részeit, s a szünetek alkalmával énekeltek. Ily

egyes recitatiókra kell gondolnunk mindannyiszor, midn királyi

lakomák után egyes híres színészek fellépésérl van szó. Lüders

szerint ez versenyek alkalmával sohasem történt. A versenyeken a

satyrdráma különvált a tragédiától s nem képezte a tragédia zára-

dékát. Gyakran satyrdrámát tragédia nélkül adtak, mint Python

Agen-jét; ez tán e mfaj változásával függ össze. — A Pythiá-

kon a szokott versenyek mellett színi játékokat is adtak, de soha

az Olympiákon és Isthmiákon ; ez utóbbiakon Nero hozta be elször

a versenyt. Ha azt olvassuk, hogy Dionysios Olympiában adatta

darabjait, úgy csak egysze recitálásra kell gondolnunk, a melyben

egyes színészek és sophisták akkoriban és sokkal késbb is a hall-

gatóknak nagy mélvezetet nyújtottak.

E helyeken kívül a feliratok színi versenyekrl szólnak Páros-

ban, a királyok idejében, Amorgosban, Syrosban, Tenosban, Keos-

ban, Kyzikosban, Aphrodisiasban — Kariában— és fleg Teosban,

a mely a dionysosi szövetség egyik fhelye volt. Az athéni ioniaik

a régi Dionysiákat anthesterion hó 12. ünnepelték, mint anyaváro-

sukban ; színházaik romjai még láthatók. Más helyeken is elterjedt

az athéni ünnepi játék, így Mytilene, Antissa, Astypalaea, Melos,

Siphnos, Rhodos, Knidos, Hierapytna Krétában, Heraklea, Byzan-

tium, Korkyra, Tarentum mind meg annyi hely, a hol a dionysosi

ünnepeken színi eladásokat adtak.

Welcker (1298) a nagy városok színházait mint felsorolja,

melyeket vagy feliratok vagy romok útján ismernek. Minthogy

azonban bizonyos, hogy minden nagyobb városban volt színház,

s hogy különösen a római uralom alatt számuk Britanniától egész

Arabiáig roppantul szaporodott, megelégszünk azokkal, melyeket

eddig említettünk. Még teljesebb névsort a leírással együtt Wiese-

ler (Theatergebáude und Denkmáler des Bühnenwesens 1

—

31. és

J04—110) ad. Mindezekben a színházakban a dionysosi ünnepe-

ken vagy más alkalmakkor Sophokles, de fleg Euripides darabjait

31*
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játszották, azonban a késbbi költk sem voltak kizárva. Az ale-

xandriai kanon a színészekre nézve nem volt érvényes. Biztosan

következtethetjük, hogy sok új darab, melyet a három tragikus

után írtak, fentartotta magát e színpadokon. A görög színészetnek

köszöni a római világ mindazt, a mi a görög mveltségbl, mytho-

logiából és irodalomból a nép közé szivárgott s a görög köznyelv,

a xotvifj 8iáXsxto<;, roppant terjedése nem csak a politikai viszonyok-

nak, hanem a nagy dionysosi társulatok vándor csapatainak is

tulajdonítandó. Lukianos és Plutarchos iratai mutatják, mennyire

hatotta át a görög tragédia és az új komédia az egész életet, s a

mit Pollux, Lukianos kortársa, a görög színészekrl és színpadról

mond, nem mutatja a különbséget a korbeli és a régi színház közt.

Müve az egyedüli forrás a színi régiségekre nézve, s bizonyos,

hogy sok dologról régibb iratok után ír, de vajon mindaz még az

korában is létezett-e, az nem dönthet el. A színházak általános

berendezése nem sokban különbözött a régiektl. Feltn, hogy

a kis-ázsiai színházakban az ülhelyek ferde szöget, a görögországi

és nagygörögországiakban pedig derék szöget képeznek.

m. A színész társulatok.

Már a legrégibb idkben voltak Görögországban társulatok,

kik különös jogokkal voltak felruházva s az állam védelme alatt

állottak. Határozataik jogervel birtak, míg az állam törvényeivel

össze nem ütköztek. Os idktl fogva a rokon családok egymás

közt egy bizonyos istenség tiszteletére egyesültek ; a phratriák,

thiasosok, orgeonok, eranosok mind megannyi társaságokra mutat-

nak, kiknek néha más czéljok is volt mint az istentisztelet. De
különösen növekedett e társulatok száma, mikor a görögök az ide-

gen népek kultusaival ismerkedtek meg és sok idegen istenség

tisztelete terjedt el nálok. A nagy kereskedelmi városokban, a hol

a lakosság nagyon vegyítve volt, a legtöbb ily társulattal találko-

zunk ; Khodosban magában vagy húszat említenek a feliratok.

Ezen társulatok szervezetének ismeretét egyedül a feliratoknak

köszönjük. Mindnyájuk története még nincs megírva; Foucart

igérte, midn ebbeli kutatásainak egy részét tette közzé. (Des asso-

ciations religieuses chez les Grecs, Thiases, Eranes, Orgeones, avec

le texte des inscriptions par. P. Foucart, Paris 1873). E társulatok

Görögország történetében és szellemi életében elég fontos szerepet
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játszanak, hogy velk behatóbban foglalkoznak. Mi itt csak azok-

kal akarunk megismerkedni, a melyek a késbbi görög tragédia

történetével szorosan összefüggnek ; ezek a színészek nagy társu-

latai, a melyek N, Sándor idejében keletkeztek, mindig nagyobbodó

tak s a harmadik századig K. u. fentartották magokat. Nevök

:

oí rcspi töv Aióvooov ir/vltat vagyis Dionysos mvészei, a mely kife-

jezést elször Aristotelesnél találjuk, leghíresebb és legnagyobb

társulatuk xotvöv twv rcepí töv Aióvoaov zzyyixw ta>v áic' 'Icovíac xai

'EXXYjaíróvcoo xal ttöv rcspi töv xath]7S{ióva Atóvoaov nevet visel,

a melynek több ága volt. E társulatok szervezetét a feliratokból

ismerhetjük meg s csak a legújabb idkben foglalkoztak velk

behatóbban, minthogy az anyag nagy mennyiségben rendelkezésre

állt. Foucart, jelenleg az École d*Athénes igazgatója, 1873-ban «De

collegiis scenicorum artificum apud Graecos* (Paris) ez. müvében

e társulat szervezetét ismertette ; ugyanabban az évben jelent meg
Lüders müve: «Die Dionysischen Künstler» (Berlin, Weidmann),

amely ugyanevvel a kérdéssel foglalkozik. E kétmü alapján adjuk

a következ adatokat. A nagy tragikusok idejében, mikor a színi

eladások az athéni dionysosi ünnepekre szorítkoztak, a költk

vagy magok voltak a szinészek, vagy pedig egyeseket fogadtak, a

kik velk együtt a szerepeket tanulták. Sophokles színészeivel

barátságos viszonyban állt s mondják, hogy darabjainak jellemeit

eladási képességök szerint alakította. De midn a színi eladá-

sokat annyira megkedvelték, hogy minden nagyobb városban és

külömböz ünnepek alkalmával is játszottak, egy protagonista, aki

rendesen Athénben nem nagy .tetszést vívott ki, olcsó pénzen a

másik két színészt és tán néhány karénekest fogadott, s azokkal

egyik városból a másikba utazott, hogy a három tragikus repertoire-

ját adja. Ez keresetforrás volt; Demosthenes idejében e «troupes

ambulantes* száma már nagy lehetett. Tudjuk, hogy Aeschines mi-

eltt szónok volt, ily társulatban a tritagonista szerepét adta, a kik

rosszul fizetve, biz gyakran voltak rászorulva, hogy fügéket és

szllt lopjanak. Viszont a nagy színészek a királyok udvaraihoz

hivattak, a hol fényesen fizették ket és néha diplomatiai küldetés-

ben részesültek. Már macedoni Fülöp idejében a színészek a há-

ború daczára szabadon közlekedtek s mentek egyik városból a

másikba. De e kitn mvészek ritkák voltak ; a legnagyobb része

nem legjobb viszonyok közt élt s a legels alkalomkor, midn a

Aiovúaoo ts*/vítat kifejezést Aristotelesnél halljuk, egyszersmind azt
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is megtanuljuk, hogy többnyire erkölcstelen egyének voltak, mert

a mindennapi kenyérkereset miatt magasabb szellemi dolgokkal

nem foglalkozhatnak, mert vagy dorbézolnak vagy éheznek. Másik

elnevezésók AtovoooxóXa%e<; csak a megvetés kifejezése. Nemsokára

mágusok, szemfényvesztk s más ilynem játékosok csatlakoztak

hozzájuk. Minthogy N. Sándor kíséretében a színész csapatok

ezekkel együtt léptek fel a nagy ünnepélyeken, mindnyáját egy

névvel 'AXe£avpoxóXaxs;-nek nevezték, mert N. Sándor, mint egy

uj Dionysos körül csoportosultak.

Azonban a nagyobb városok arról gondoskodtak, hogy a

színi eladások ünnepélyes jellegeket és méltóságukat megtartsák,

s így az védelmök alatt állandó társulatok keletkeznek (aóvoo:

Td>v 7repi töv A'.óvoaov TsyviTwv vagytspai oóvoSot), kiknek mint a többi

görög synodusoknak papi jellegök volt. Ha nem csak egy városban

játszottak, hanem egyik helyrl a másikra vándoroltak, akkor ez

egy awoftos TrspwroXtoTixV) volt, s az ily fellépés neve : wroxptveottai

Nem határozhatjuk meg biztosan az idpontot, mikor alapí-

tották e társulatokat ; az amphiktyonok egy határozata szól leg-

elször egy szervezett dionysosi társulatról; ebben az athéni mvé-
szeknek nagy szabadalmakat adnak a görög államokban, nevezete-

sen, hogy mindenütt a vendégjogot és felmentést az adó alól

élvezzék, senki se tegyen katonai szolgálatot, nem szabad ket
elzárni, hogy szent kötelességeiknek megfelelhessenek, kivéve

nkkor, ha e társulat beleegyezése nélkül adósságokat csináltak.

Ha e parancs ellen vétenek, akkor az egész város felels legyen

érte. E határozatot kre vésve küldöttek meg az athénieknek, hogy

ezek meggyzdhessenek a nagy ótalamról, melyet az amphiktyo-

nok az isteni szolgálatnak nyújtanak. E határozat körülbelül

300-ba (K. e.) esik.

Az athéni synodos áldozatait, imáit és színi versenyeit egy

Eleusisben talált felirat mutatja, a mely 200 (K. e.) körül készült.

Az eleusisi templomot k építették fel, miután az ellenség lerom-

bolta; ott amysteriumok ünnepén színi játékokat adtak. Dionysos

Melpomenosnak külön papja volta synodosban. Templomuk köze-

lében volt az iskola, a hol a próbák az eladások eltt folytak s a

fiatalokat tanították; ezenkívül egy tanácskozási épületöket említi

Philostratos a Eerameikos kapui mellett. Mikor Hadrianus császár

Athénbe jött, nagy ünnepélyességgel ülte meg a Dionysiákat mint
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archon ; nagyon valószín, hogy ez id óta egy Dionysosi társulat

az nevét vette fel, vagy hogy a vándorszínész csapatok nevét

Dionysosé mellett említették. Uj Dionysosnak nevezi a felirat, a

mely czímet N. Sándornak, Mithridatesnek, Ptolemseosnak s egy-

általán azon uralkodóknak adták, a kik a színi társulatokért

sokat tettek. E hadrianusi társalat az egész birodalomban játsz-

hatott.

De sokkal nagyobb volt e társulatok fénye loniában és a

Pontosban. Itt oly mvészi élet fejldött, hogy még a császári kor

els századaiban is innen látták el Görögországot és Itáliát színé-

szekkel, s midn a színészet a pantomimusnak és zenének adta át

a tért, ugyancsak Ioniából jöttek a legnagyobb mvészek. Minde-

nek közt kitnt Teos városa, a melynek véd istene Dionysos volt.

A Dionysion, Hermogenes egyik remekmve, ioniai stílusban a

színházzal együtt N. Sándor alatt épült s a társulat is ez idben,

vagy nem sokára rá, alakult. A feliratok, melyek szervezetekbe

bepillantást engednek, II. Eumenes és II. Attalos uralkodásából

valók. Eumenes 197—158 K. e. uralkodott s a rómaiaktól hü szol-

gálatai fejében a legyzött Antiochos birodalmának nagy részét,

azaz Ázsiát a Tauruson túl kapta (L. Mommsen, Röm. Gesch.

I,
8 739.). A feliratokból látjuk, hogy Teos ekkor már a pergamos

birodalomhoz tartozott. Az egyik Kratonra vonatkozik, a kinek a

szövetség kiválló érdemei elismeréséül három szobrot emel ; egyet

Teosban, a másikat Delosban, a harmadikat, a hol Kreon, a ki a

szövetség elnöke volt, akarja, s hogy e szobrokat az ünnepélyes

játékok alkalmával megkoszorúzzák. E nagy társulat czímét már

hallottuk; valószín, hogy a twv rcepi töv xaíh]7S{ióva Atóvooov

eredetileg külön testület volt, s csak késbb olvadt egybe a nagy

társulattal, melynek czímében gyakran ez utolsó rész hiányzik is.

Ugyanezt mondhatjuk a tö xotvóv zm oova^cDvtoTíbv társulatról, a

melynek szintén Kraton volt a fpapja ; egy ideig a nagy társulat

mellett említik, de a császárok idejében vele egygyé vált.

Kraton, a kit e társulat annyira kitüntetett, eleintén fuvolyás

volt, de késbb annyira vitte, hogy a pergamosi királyoknál nagy

befolyása volt. alapította a nagy társulat egyik ágát az Attalis-

tákat ('AvzakiGzaí) a királyi család tiszteletére, a melynek udvarán

élt. E társulatnak Pergamosban az ArcáXeiov-t építették, s nagyon

valószín, hogy mindig csak a királyok ünnepén léptek fel, de

külömben az anyavárostól, Teostól függtek. Kraton végrendeleté-
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ben, melyet II. Attalos kezébe tett le, pénzt, templomi felszerelést,

rabszolgákat hagyott nekik.

Valamint az athéni társulatnak az amphiktyonok, úgy a
teosinak a delphii jósda adta a szabadalmakat, s azok a városok,

a hol eleintén játszottak, u. m. Delphi, Thespiae és Théba ezeket

megersítették. De ez körülbelül ugyanazt jelenti, mert a delphii

játékok felügyelete az amphiktyonoknál volt. Ezenkívül a feliratok

azt mutatják, hogy a teosi társulat az aetoliaiaktól is nagy kedvez-

ményekben részesült. Az setoliaiak a harmadik században a leg-

nagyobb befolyással bírtak a görög ügyekre. Miután a gallusokat

Delphinél legyzték, az athéniekkel együtt a Soteriák ünnepét

alapították, a melyen az ioniai társulat fellépett. Az amphiktyonok

is nagyobbrészt setoliaiak vagy velk barátságban él városok

képviseli voltak.

Strabo szerint a társulat nem maradt mindig Teosban ; egy

felkelés alkalmával Ephesosba menekült, de III. Attalos Myonne-

sosba, késbb Lebedosba telepítette le, a hol Strabo idejében éven-

kint nagy gyléseiket tartották. Ez nem történt 152 eltt, mert

ebbl az évbl való Kraton végrendelete, a mely még a teosi tar-

tózkodás mellett bizonyít. A Iasos város színházának romjai közt

talált feliratok mutatják, hogy az ioniai társulat ott gyakran lépett

fel, s hogy mily társadalmi állása volt az egyes városokkal szem-

ben. Iasos városának egyszer nem levén pénze a színi versenyeket

megtartani, a társulathoz fordult. Ez megemlékezvén a nagy szol-

gálatokról és jó fizetésrl, melyet Iasosban mindig kapott, elhatá-

rozza, hogy az eladásokat ép úgy mint azeltt ingyen végzi, s

még a felszerelésrl és díszítésrl is maga gondoskodik. A császár-

ság idejében Trallesben is mködött a társaság, a mely város

kitnt a dionysosi tisztelet által s több nagy színészt is szolgálta-

tott a synodusnak. Egész Galliáig jönnek a társulat színészei

;

egy Vienne-ben talált felirat e mellett szól. Massilia régi idktl
fogva ünnepelte az Anthesteriákat.

E nagy társulaton kívül kisebbekrl is van tudomásunk.

Ilyen volt az isthmosi és nemeai (tó xoivöv tü>v év 'Io^jitp xai Nsjiéq,

T£)(vtTá>v), az isthmosi és pieriai (ets 'Iottjióv xai Flieptav), a melyet

thebai és delphii feliratok említenek. Rhodosb&n is volt egy társu-

lat, a mely a Nemeákon és Pythiákon játszott. A gazdag Smyrná-

nak külön synodusa volt, a mely Marcus Antoninust fia születése-

kor üdvözölte, s ez köszönetét fejezte ki (147. K. u.) E társulat
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Aphrodisiában is játszott, 8 úgy látszik, hogy a második és hárma*

dik században E. u. az athletákat és más játékosokat is felvett,

úgy hogy az összes játékokról gondoskodhatott. Pessinus-, Kypros-

és TAétóban is külön társulat volt, ez utóbbi városban azonban

nagyon késn.

Alexandriának bizonyára önálló társulata volt a fényes ünne-

pek megülésére, de nem hihet, hogy a basilisták (BaoiXioTaí),

a kik gyléseiket a kis Dionysos szigeten — ma Essehel — a

Nilus els kataraktusánál tartották, és az egyptomi királyok üdveért

áldozatokat mutattak be, a színi eladásokkal is foglalkoztak volna.

Egy felirat Siciliában vándorszínészekrl szól. Itália városai közt

Nápolyban, Rhegiumb&n és Rómában találunk vándorló görög

csapatokat. Rómában gyakran játszottak görög nyelven ; nagy ün-

nepélyeken latin, osk és görög darabokat adtak. A császárság ide-

jében Rómában egy önálló társulat volt, a melynek egyik költjét,

M. Sempronius Nikokratest, egy felirat említi. Euodianos sophista

Smyrnából, a ki Rómában tanított, e társulatnak egyszer elnöke

volt és Philostratos szerint nagyon ügyesen békítette ki e nehezen

vezethet csapatot. A Hadrianusról nevezett társulat Arles-ban,

Orange-ban, Lillebonne-ban és Gallia egyéb városaiban is fellépett.

Bizonyos, ha feliratok nem is tanúsítják, hogy minden nagyobb

városba, a hol színház volt, okvetetlenül az egyik vagy másik syno-

dos tagjai jöttek, hogy az ünnepeken játszanak.

A feliratokban elforduló xpaypSós és xc»|i<f>§ó<; kitétel na<y

vitákra adott alkalmat. Boeckh a késbbi tragédiák alatt mindig

lyrikus tragédiákat értett, a melyeket egy színész is elrecitálhatott.

Welcker tragédiákat vett ugyan fel, de azt hitte, hogy mivel csak

egy színészrl van szó, ez az ismeretes tragédiák egyes részleteit

adta el, s a szünetek alkalmával énekeltek. Lüders es Foucart

azonban azt állítják, hogy a Tpa7(|>Só<; szó mindig a protagonista

értelemben veend, s minthogy ez képviselte a többi színészt is,

úgy egy más ipa^Só^-sal versenyezhetett, de mindig az egész

darabokat adták, úgy mint régenten három színészszel. A kari

részletekkel nem tördtek annyira. Ha tehát két vagy három

tpotYipós-t említenek a feliratok, e számot mindannyiszor három-

szorosan kell venni, mert csakis így lehet szó tragikus versenyrl.

Szerinte csakis a lakomáknál szavalt egy színész bizonyos részlete-

ket, versenyek alkalmával soha. Ez azonban nem dönthet el

biztosan. Ha nagy ünnepélyeken az egész darabokat adták is, úgy

Digitized by VjOOQIC



466 KONT IONÁCZ.

mégis sok jel arra mutat, hogy gyakran egyes részletekkel is meg-

elégedtek. Az ily tpafcpSó? mindig régi darabokat játszott; ezt

onnan következtetjük, hogy a feliratokon, ha új darabokról van

szó, a költt és az új darab színészét a xpoLypdót; után külön

említik.

Az ioniai synodos roppant kiterjedésérl a feliratok tesznek

bizonyságot; egyszersmind azt is mutatják, hogy Görögország

és Kis-Ázsia minden nevezetesebb városából a mvészek Teosba

fordultak és e társaságba léptek. A Soteriák ünnepén Delphiben

egy felirat szerint nem kevesebb mint 53 városból valók voltak a

mvészek. Teosban ifjakat is kiképeztek a versenyek mindennem
ágaira ; Athén, Sikyon és különösen Boeotia sok mvészt szolgál-

tatott az ioniai synodusnak. A Delphii játékok névsorából arra

következtethetünk, hogy az iskolában és versenyekben a mvészet

régibb családokban örökös volt, úgy mint azt a tragédiában láttuk.

A nagy városi játékok alkalmával azonban néha oly mvészek is

léptek fel a synodos tagjaival, a kik csak bizonyos idre szerzd-

tettek ; ezek az úgynevezett {jlsts/ovtss, ellentétben az sY^s^pajijiivoi

tagokkal. A mvészek a diaskaliával, vagyis a küls felszereléssel

nem foglalkoztak ; e czélra szolgáltak a 8i8áaxaXot, kik a rendez

tisztét vállalták el és a oiroSiásxaXoi, részint statisták, részint

énekesek, de a kik mindnyájan a synodus tagjai voltak.

E különféle társulatok ép úgy voltak szervezve mint a többi

görög synodus, a melynek czélja egy isten3ég tisztelete volt.

A színésztársulatok élén álltak a minden évben választott archo-

nok vagy epimeletek. A papok, kiket szintén évenkint választanak,

az agonotheták, vagyis a színi verseny igazgatói. Ezek az ünnepé-

lyek alkalmával azon istenség papjával, a melynek tisztéletére a

játékot adják, együtt mködnek. A legtöbb hivatal sok kiadással

járt és többnyire tiszteletbeli volt. Azok, a kik sokat áldoztak

vagyonukból, mint az említett Kraton, nagy tiszteletben részesül-

tek; ünnepek és szobrok által örökítették meg nevöket. Az ily nagy

szolgálatok fejéi en az évenkint tartandó nagy ünnepen az illett

megkoszorúzták s nyilván megdicsérték ; szobrát vagy élethosszig-

lan vagy halála után is megrizték, vagy pedig lefestették. A halál-

nap évfordulója alkalmával is megemlékeztek róla. Közös teme-

tési költségre minden tag tarthatott igényt.

A tagok felvételénél a fbb hivatalnokok megvizsgálták

elbbi mködését, s hogy erkölcsös életet élt-e. Az ifjak, a kik
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nálok neveltettek, késbb szintén felvétettek a tagok közé. Ha a

színész pappá választatott, ezért nem sznt meg fellépni ; a pap

czíme a késbbi idkben áp^ispsós. A kincstár (tá xoivá) közös ;

mindennem fellépésekért díjat kaptak, a mi a pénztárba folyt be,

míg az egyeseket a synodus fizette; a pénzt a Xo^ioxric, kezeli,

ennek oldala mellett ellenrül a Ypa(jLjiateó<; és a tajuac; áll. A vopio-

SetxTTjc; végezte a társulat jogügyi viszonyait. Minthogy az államok

elismerték jogaikat, követeléseiket behajthatták ; tán földbirtokuk

is volt, melyeken rabszolgáik dolgoztak. Gyakran az ily társulat,

ha szükségben szenved, felhívást bocsát közre adományok végett

;

a késbbi idkben viszont az állam, ha pénzre szorul, jószágaikat

lefoglalja s másnemvel kárpótolja ket. Idegen városokban a

társulat érdekeit a icp»ó$evoi képviselték.

A fegyelem szigorú volt. A hivatalnokok pénzbírságot és

egyéb büntetéseket róhattak azon tagokra, kik kötelességeiket egy-

általán nem, vagy hanyagul teljesítették. Ha a társulat elhatározta,

h°gy egy csapatnak az ünnepi versenyekre ebbe vagy abba a

városba kell mennie, mindegyik tag a rendelet kiviteléért felels

volt, 8 nem hagyhatta el elbb a várost, míg az agonnak vége

nem volt. Ezer drachmáig elitélhették, s ha nem volt pénze, be-

börtönözték. Tudjuk, hogy az athéniek már Thessalost is elitélték,

mert a Dionysiákon nem jött Athénbe, hanem TyrosbanN. Sándor

eltt játszott. A király nem akart neki meritlevelet adni, de a

pénzbírságot megfizette.

A synodus tagjainak az idegen városok törvényeit és szoká-

sait szemmel kellett tartaniok, s azokat saját rendeleteikkel és

szabályaikkal összhangzásba hozni.

Csakis ily szervezet mellett volt lehetséges, hogy a társulatok

oly soká fentarfchatfcák migokat. Azok, kik ttgjai voltak, eléggé

jól tarthatták fenn magokat. Az írók észrevételei a színészek

nyomoráról a K. utáni els századokban inkább azokra vonatko-

zik, kik magok próbáltak szerencsét, s nem voltak ily társula-

tok tagjai.

Paris, 1883.

Dr. Kont Iönácz.
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PINDAROS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

(Folytatás.)

Harmadik fejezet. Pindaros a perzsa háborúk idejében.

I.

A világ nagy események küszöbén állott. A kisázsiai jonok

sokáig elfojtott szabadságérzete egyszerre lobbot vetett, s a szolga-

ságra nem termett tengermelléki nép, mely az anyaföld szabad

polgáraitól a jó sorsot megirigylé, eltökélte a perzsa jármot lerázni*

Aristagoras, a lázongók feje, belevonta terve kivitelébe az anyaor-

szágot is. Egy maroknyi nép, melyet a nagy király tenyerével gon-

dolt megsemmisíthetni, korszakot alkotó események okozója lön.

A míg ilyképen a világpolitika egének láthatárán sötét fel-

hnyalábok kezdtek meggylni, melyekbl akkor tájt senkisem

sejtette még ama nagy világrázó zivatarokat, melyek utóbb a
perzsa háborúk alakjában fogtak megtestesülni, — addig a mi
Pindarosunk, kinek önbizalma nttön-ntt, két újabb igénytelen

külsej ódával lépett fel. Mindkett a 494. évben kelt, mindkett
agrigentumi, tehát siciliai hsnek szól, jeléül annak, hogy költnk
kezdett érdekldni a görög czivilizátió eme nyugatra szorult kincses

bányája iránt. Mindkett pythiai gyzelmet énekel, mert a legfé-

nyesebb olympiai diadalokat még nem merte az eddig csak isme-

retlen költ lantján pengetni.

A hatodik pythiai óda Xenokrates szekér- diadalát magasz-

talja. E diadal nagy kincs, melyet birtokosától nem vehet el senki

a világon. Xenokrates fia vítta ki, akinek lelkében él az a szép

erény, mely szerént a fiú úgy tisztelje apját, mint az istenek leg-

nagyobbikát, a halhatatlan Zeust. A mythos hse Antilochos is

így halt meg apjáért. Azért dicsség és magasztalás légyen a hálás

fiúnak

!

Ugyancsak Xenokratesrl szól a sokkal késbb keltezett és

itt közbevetleg említett második isthmosi óda is. E költemény,

melynek megjelenésekor Xenokrates már nem élt, nagyobb bens-
Bégre vall. Pindaros szembe állítja benne a régibb költket, kik

szivök sugallata után indultak, az kortársaival, kik kendzik
dalaikat és anyagi szorultságukban szavokat mindenkinek oda-

adják. «Az én dalom » mondja, «nem ilyen. Szívbl fakadt igaz
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költemény az, melyet nem azért dolgoztam ki, hogy agyon hall-

gassák.))

A tizenkettedik pythiai óda rövid, igénytelen és egyszer

apostrophe. Ennek tervezete sem oly szövevényes, oly mvészi
szerkezet, mint a késbbieké. — Az agrigentumi Midas fuvola-

játékával aratott gyzelmet. Mi természetesebb tehát, mint hogy

költnk a bevezet szók után Perseus azon kalandjára tér, mely

Athene istennt a fuvola feltalálására ösztönzé. E mythos magva a

költeménynek. A végsorok általános igazságra oktatnak : hogy a

szerencse nagy fáradságba kerül, de hogy gyakran a legnagyobb

erfeszítés mellett sem kerülheti ki halandó ember a végzet hatal-

mát. A teljes boldogság létele hajótörést szenved «az istenek

irigységén ».

II.

A marathoni gyzelem után és részben annak lefolyása ide-

jében készült a hetedik pythiai óda. Úgy látszik, hogy csak beve-

zetés akar lenni egy hosszabb költeményhez. Legalább arra vonat-

koztatom azt, hogy a költ mindjárt az elején « dalai talpköve »-nek

mondja e kis mvét. Krónikaszeren sorolvák fel benne az athéni

Megakles pythiai és egyéb gyzelmei. Feltn rövidsége mellett is

érdekes marad különösen abból a szempontból, hogy a mvészi
hármas felosztást (trichotomia) akár a leghosszabb zeneim vagy

dráma, világosan feltünteti.

Költnk ódáiban ugyan &z érdeknek közép helyen való foko-

zódásáról alig lehet szó és így az óda elméleteiben hangoztatott

csalogányrepülés hasonlata költnkre nem alkalmazható, de azért

mindenik ódája, a leghosszabbtól a 4. pythiai ódától a legrövideb-

big három tárgyilag jól megkülönböztethet részbl áll. Az els rész

a bevezet szavakon kívül a hsszemélyével, családjával, diadalai-

val szokott foglalkozni. A költemény dereka a hssel kapcsolatos

mythos. A harmadik rész újra a gyzt és életét érinti ós rendesen

visszatér a künduló ponthoz. Ódái tehát önmagába tér körforgást

végeznek. Minden ilyen frészben vannak aztán meg nem álla-

pított számú hármas szakaszok, triasok, melyek egy-egy gondolat-

kört felölelve strophából, antistrophából és epodosból állanak.

A hány trias, rendesen annyi gondolatkör.

Említettük, hogy a mi rövidke költeményünkben is jól meg
lehet különböztetni mind a három részt, — ami élénk világot vet
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költnk tervszer eljárására. A mythos itt, igaz, egyetlen sorba van

foglalva, de mégis benne van, jeléül azon magasabb eszmei vonat-

kozásnak, melyet a költ hse és a mythos hse közt létesíteni tud.

Erechtheust, Athene város alapító hsét említi az óda. «Me-

lyik az az ország, melyik az a nemzetség Hellasban, melynek

dicsbb a neve ennél ? Hisz minden ember fia emlegeti Erechtheus

polgárait.

»

így a költ. S ez ékesen szóló szavak sem taníthatták Pin-

daros magyarázóit belátásra, kik azt állítják, hogy Pindaros a nagy

marathoni diadal után is érzéketlen közönynyel nézte a görögök

közös harczi dicsségét.

III.

Es itt okvetlen meg kell emlékeznünk ama sokat hánytor-

gatott kérdésrl, min szerepe volt költnknek a perzsa háborúk

korában ? Mert bár Pindaros, mint költ, felette állhatott minden

politikai pártnak, mint görög embernek színt kellett vallania ama
megrendít események egymásutánjában, melyek akkor a termé-

szeténél fogva szenvedélyes görög nép leglelketlenebb tagjait is

közvetlen érintették. Hisz a fenyeget veszély Pindaros saját szavai

szerént úgy nehezedett Hellasra, mint a mesebeli Tantalos köve.

Herodotos l
) és Thukydides a

) leírásaiból ismeretes az a gyáva,

hogy úgy mondjuk, csúf magaviselet, melyet költnk thebaei honfi-

társai a perzsa háborúk idején tanúsítottak. Mikor Leonidas a halál

torkában volt, cserben hagyták, s a perzsák táborába szöktek. Mikor

a perzsák hírnökei vizet s földet jöttek kérelmezni hódolat jeléül

a görögöktl, a thebseiek valának a legelsk, kik a szolgaság e

küls jelvényeit kész-örömest megadták. A platseai ütközetet a

thebaeiek, igaz oroszlányszíwel, de a perzsák mellett vívták meg,

s forrásainkban azt olvassuk, hogy a thebasi nemesség színe-java,

800 legelkelbb nemes ember vérzett el a helyszínén. Meg is

lakoltak érte : mert a boszútól liheg, gyzedelmes athéniek egye-

nest neki mentek az áruló Thebaenek, s a perzsa szövetséget javasló

oligarchák kiadatását erszakkal kieszközölték. Pausanias halálra

szánta ket. S mit mond a vád ? Egy eléggé megbízható történetíró,

*} VII, 233, \*m, (56; IX, 07, 80—S8.

a
) III, «á.
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Polybios, 2
) egy helyen szólva a béke és szabadság viszonosságáról,

felkiált: «Mit ér a béke, ha a szabadság rovására létesült? Vádol-

hatók a thebaeiek, kik a perzsa háborúk korában, félelmökben

elfordulva a görögöktl, a perzsákhoz pártoltak. Vádolható Pin-

daros is, hogy igazat adott nekik, még pedig saját költeményében :

•Minden polgár tegye biztossá a közügyet, s a boldogító

Békének keresse fényes világát! Távol legyen szivétl a dühös

lázadás, a szegénység kútfeje, mely ellenséges ifjakat nevel. »
2
)

Nem csatlakozunk azokhoz, kik költjökbe annyira szerel-

mesek, hogy a priori felkiáltják : Pindaros semmi szín alatt nem
tarthatott másokkal, mint a Göröghon szabadságát mindenek elé

helyez államokkal. nem tagadhatta meg annyira erkölcsi ízlését,

hogy lelke mélyében a perzsákhoz szító honjabeli dynasták önz
politikáját helyeselje. Nem akarunk azok közé tartozni, kik a tör-

ténelmi alakokról, azért mert nagy dolgokat vittek véghez, el nem
tudják hinni, hogy aljas, becstelen dolgokat is mívelhettek volna.

Hát a legnagyobb emberek nem a legellentétesebb erkölcsi

tehetékek vegyülékét mutatják-e? Hát a legnagyobb idealisták,

kik erkölcsöt hirdettek mindenhol és tanaikkal az emberiség jótevi

voltak, saját életökben sokszor nem a legerkölcstelenebbek vol-

tak-e? Nem nevetséges-e tehát azon történeti kritika, mely ez

okból a történelem alakjai felett vagy teljesen pálczát tör, vagy

azokat égig felmagasztalja és szemet huny legvastagabb hibái ell

is? A történetíró nem költ, ki jellemeket teremt, hanem pysocho-

logus, ki a jellemet a meglév tényálladékból kifejti.

Pindaros is ember volt. Azért annak a lehetségét, hogy

aristokratiku8 érzése a perzsa háborúkból a democratia elfajulását

látta kiemelkedni, alapjában nem lehet tagadnunk.

De ha mégis Pindarosról ezt fel nem teszszük, az nem azon

múlik, hogy egyéniségét ily lehetség ell elzárjuk, hanem mert a

vád más, alább felsorolandó érvekkel szemben nem elég ers, hogy

Pindarosra ráfoghassuk.

Mi részünkrl máskép fogjuk fel a kérdést. Pindaros telivér

*) IV, 31.

2
)

to xotvóv ti; áaxtüv £v suta tlítsÍ;

IpEuvaaáTw tAEfaXávopo; áauyía? to oaiopov oáoc,

Giáatv olko tzooltzíümv et;íxotov ávsXtúv,

jisvías ÓTEtpav, i/Spav xoupoTpóípov. (Pind. frgm. lOíi [228]).
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aristokrata volt; ifjúsága aristocratikus befolyások alatt állott;

származása nemes; ismeretségei a legelkelbb körbl valók.

Mikor megkezddött a súrlódás a görögség és a perzsa birodalom

között, költnk még csak szülvárosa elnyeit tartá szem eltt,

hol az oligarchák bírtak túlsúlylyal. Félt a háborútól, mely végs
eredményeiben demagógiára vezethetne. Békét óhajtott. Hogy a

fentidézett töredék ebben a korban készülhetett, nincs miért nem
hinnünk.

Késbb, a marathoni ütközet után, a mikor a hetedik pythiai

oda készült, meggyzdött róla, hogy itt nem kisszabású hadjára-

tokról, hanem nemzetek élethalál harczárói van szó, hogy a koczka

mikéntje egyszersmind a szabadság és rabszolgaság felé vezet

válaszutat jelenti, hogy a veszedelem, mely egész Görögországot

fenyegeti, csakugyan Tantalos köve, Damokles kardja: ekkor ezen

új, a görög vértl megpecsételt eszme felülkerekedik hagyomá-

nyoktól megszentelt szkre szabott helyi érzésein. Szülvárosa

mellékes érdekei, az egész Hellas szabadságának magasztos érde-

kében olvadnak fel.

S csakugyan ódáinak mindegyike, melyeknek megbízhatósága

egy négysoros töredéknél minden esetre nagyobb, errl a felfo-

gásról tesz tanúbizonyságot, bár természetesen néhol a szülváro-

sát ért kemény sors fájdalmas utóhangjai még mindig megrezeg-

nek lelke húrjain. Athén «Hellas oszlopának)), «a szabadság

talpkövének » neveztetik. A negyedik isthmiai ódában, mely 480-

ban, közvetlenül a salamisi ütközet után készült, Aegina fényes

szerepe e csatában fennen magasztaltatik. De mindjárt rá eszébe

jut a költnek, hogy az ujjongás talán még korai, nfojtsd el hallga-

tással ö úgymond «a kérkedést. Zeus, a mindenek ura, majd ezt,

majd azt (azaz majd gyzelmet, majd vereséget) osztogat.* Az

utána következ hetedik isthmiai ódában is l
) a thebaei ember

kicsinyeB pártérdekei ki-kitörnek. Könnyen érthet elkeseredéssel

czéloz Thebae sorsára. Utóbb mégis felkiált: aDe a szabadság ezt

is elfeledteti velünk emberekkel.

»

l
) Boeckh-kel tartunk, ki a költeményt 479-ben a plataeai ütközet

után keltezteti.
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IV.

A nagy, mindent felforgató háború tartama alatt Pindaros

Múzsái is ritkábban szólaltak meg. Különös, de mindenesetre

jellemz e viharos idkre, hogy az alsó-itáliai, nevezetesen a sici-

liai városok fiai vívják ki sorban a gyzelmi koszorúkat. Midas

Agrigentumból pythiai, Geló olympiai, Hieró pedig mindkótfajta

koszorút nyer. S ugyancsak alsó-itáliai, Lokri városbeli volt azon

Agesidamos, kinek olympiai diadalát Pindaros két ódában meg-

énekli (XI. és X.)

A XI. számú óda, mely húsz egynehány versbl áll, minden

színezés nélkül tisztán csak a gyzelem tényét állapítja meg és a

hsre várakozó dicsségrl szól. A darab, mint párjából kitnik,

csak igéret, melynek foganatosítása a másik azonos czímti X. számú

költeményben valósul meg.

A fokozott fenség légkörébe varázsol az utóbbi. Megzendül

már benne az igazi olympiai dicsség, a görög embernek az a

részegít, ezrektl megóhajtott itala. S mi lehete tárgyszerbb,

mint hogy költnk, szólva e nagy kitüntetésrl, mely Agesidamost

érte, megnevezze azt a hst is, ki e játékokat alapította, s a távoli

hyperboraeusoktól hozta a diadal jelvényét, az olajágat, hogy meg-

nevezze a «buzogányos», a «merész vállalatú», «nagy hatalmú

bajvívótw, a « törhetetlen », « oroszlánbrös », «lándzsaforgató*

Heraklest, az Alkaidák «fenséges sarjátw, «a legboldogabb halan-

dót». Már gyermekkorában sárkányt fojtogat; késbb szembeszáll

a szigonyos Poseidonnal, meg az ezüst íjjú Apollóval, de st magá-

val Hadessel is. Megöli Poseidon fiát Kteatost, meg Eurytost.

Boszút áll a ggös Molionidákon ; tönkre teszi Augeias birodal-

mát csoda erejével; részt vesz az Argonauták hadjáratában;

felszabadítja Hesionét; megfélemlíti Geryones kutyáit ; legyzi a

Gigasokat, 1
) s megvalósítja az sz Teiresias jóslatát, mely szerint

«sok fenevadat fog szét zúzni tengeren és szárazon, sok ggös
embert fog ö megalázni. » Pindaros a maga költeményeinek majd-

nem felében megemlékezik róla, a bajvívók és ermvészek apjá-

ról, errl az igazi nemzeti hsrl, kirl száz és száz monda járta be

Görögországot, ki csodálatos tetteivel az emberi tehetségnek határt

*) Ezek mind Pindaros különböz ódáiból vannak összehordva.

Philologiai Közlöny. VIII. 5. 32
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szabott, — a «köpczös termet*, de «hajthatatlan lelkület » fene-

gyerek. Felkutatta az egész kerekföldet, és a mély örvényü

szürke tenger minden zugát. Halála után Zeus mellett trónol s

isteni kitüntetéseket élvez (DL Isthm.). «Dre ember », mondja

költnk, « ki Herakiest nem veszi ajkára, s nem emlékezik meg
Dirke vizérl, mely t és Iphiklest nevelték*. Szóval a dór ernek
és szilárdságnak volt megtestesitje, s mint ilyen költnk legideá-

lisabb hse

!

Itt is a X. költeményben a mythosi elem hordozója Herakles.

Mint rendesen kevés, de ers vonásokban jelenik meg elttünk

;

mert Pindaros nem szeret részletezni: nála minden, még a leg-

terjedelmesebb tárgy is krystállizálódik.

Augeias halála után Pisában telepszik meg a thebsei óriás,

s megalapítja Zeus tiszteletére az Alpheos partja mellékén a híres

játékokat-.

Agesidamos, a költemény hse, s Herakles a mythos hse
együttesen a halandó embernek dicsségtl koszorúzott fáradal-

mait jelképezik. Mert hisz az embernek, a ki költnk szerint csak

árnyék, a kinek szelleme úton-útfélen elvész a tévedés útvesztjé-

ben, ennek a gyarló embernek sokat kell fáradnia, küzködnie,

harczolnia, hogy czélját elérje. Es így is a tiszta öröm nem leszen

osztályrésze sohasem. Mert az osztatlan, teljes boldogság nem
való halandó embernek.

De ne higyjük, hogy e felfogás költnknél pessimismus.

Csak a lélek verfényón végig vonuló pillanatnyi felhcske az.

Alapjában érzi e lélek, hogy van az emberben, a mi isteni erede-

tére vall. Ha dicsíti az embert, a hatalmast, az erteljest emeli ki

benne. Mert Pindaros alakjain nem az érzelmes felfogásból fakadó

poézis rózsapírja, nem az érzelem gyengéd lehellete, hanem a fér-

fias hatalom, a kemény er, a nagyszabású és izmos körvonalok fen-

sége uralkodik. Költészete férfias költészet. Erélyes minden izében.

A költemény, melynek kapcsolatában mindezeket elmondot-

tuk, két nagy világkatastrópha küszöbén kelt.

Nyugaton és keleten ugyanis a barbárok nyers ereje fenye-

gette a görög míveltséget. Siciliában három kényúri hatalom en-

nek minden jó és rossz oldalával képviselte a görög czivilisatiót.

Gelon, Gela ura, elfoglalván Syracusse városát, nagy mérv intéz-

kedésekkel, nem ritkán azonban kegyetlenségre valló erélylyel is

öregbítette hatalmát,— s Syracussebe tevén át lakását, Gela kormá-
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nyát testvéróra Hieróra bízta. Agrigentum kényura Therón vala, ki

városait a fény és dicsség magas fokára emelte, s hatalmát a

sziget éjszaki részéig, Himera városáig és a tyrrhenumi tengerig

kiterjeszté. E kényuralmakkal, melyek hatalmas szolgasággal,

nemes izlést aljas erkölcscsel, a mveltség ezer áldását a tudatlan

hunyászkódás temérdek árnyoldalával egyesítettek, szemben állott

a karthágóiak hatalma, kiknek siciliai gyarmatvárosai már most

gyakorta súrlódtak a görögöknek, de kivált Therónnak helységei-

vel, hogy utóbb dönt harczokra nyújtsanak alkalmat.

Ezalatt Görögország az eddigieknél még mélységesebb ör-

vény szélén állott. Datis ós Artaphernés kudarcza vérig sorté

az autokratia minden eszközével rendelkez nagy királyt, kinek

rabszolgalelke nem bírt megbarátkozni azon eszmével, hogy a

szabadságnak kevés emberben él érzete túltesz a járom alatt

nyög száz-ezrek nyers erején. De a boszúállás még egy ideig csak

tervben maradt, mert belzavarok megbéníták Perzsia exgansiv

tehetségét. Csak midn Xerxes jutott a trónra, indult meg 480-ban

a boszútól liheg had, mely Thermopyleenál és Salamisnál hagyta

becsületét.

Ugyanekkor esett a koczka Siciliában is. Gelon és Theron

egyesült hadai Himeránál halálos csapást mértek a karthagóiakra,

kik 1 50,000 embert vesztettek a csata színhelyén.

Hogy e mozgalmas idkben Pindarosunk hol tartózkodott,

mit mívelt, kikkel barátkozott, mily befolyások alatt állott, mind-

ezt tudni igen érdekes volna. Mert hisz a nagy emberek jelleme a

megrendít események, a hatalmas válságok közt szokott igazán

elválni. Annál sajnálatra méltóbb, hogy a sors Pindaros akkori

kedély állapotába, anyagi és szellemi helyzeteibe alig enged bele-

pillantanunk.

(Folytatjuk.)

l)r. Fináczy Ern.

103. Adeimantosra.

Itten Adeimantos nyugszik. Lelkébül a hellén

si szabadságnak szent koszorúja fakadt. F. E.

32*
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A LAJOSDAL.

Tudok én egy királyt, Lajosnak t hívják,

Istent hn szolgálja, Ki t ezért áldja.

Mint gyermek lett már árva, 1
) De pótolva lett kára

:

Isten kezébe vette, Isten t felnevelte ;

5 Adott neki hatalmat, Nemes hs lovagokat

S Frankhon koronáját. Élvezze ket soká

!

Karlomannal aztán Mindenét megosztván,

Felét rétéinek 8
) Átadá öcscsének.*)

Midn ezt végzé, Isten t kísérté,

10 Vajon nagy munkára Kész-e ifjúsága?

Ers pogány hadat Tengeren át hozott,

Hogy a frankok népét Intse bneiért.5
)

*) Atyja Hebeg Lajos, Kopasz Károly fia, 879 április 10. nagypéntek

napján, 33 éves korában halt meg Compiegneben. Két fia maradt : Lajos és

Karlmann, amaz 14—16 éves, ez vagy két évvel fiatalabb. Az idsbik fiú

követte az uralkodásban mint III. Lajos.
2
)
Tehát a király még életben volt, midn e dal keletkezett.

3
)
Az eredetiben wunniónó. Ez a wunnja vagy zuunni eredetileg ós

itt is a. m. rét, legel; azért wunni-maiwth nem a. m. ma Wonne-Monat,

örömhó, hanem az a hónap, melyben a rétek zöldéinek vagy melyben a

réteket müvelik. Csak utóbb lett wunni a. m. ma Wonne, öröm, élvezet.

*) Ez az amiensi országgylésen történt, 880-ban. Lajos megtartotta

Franciát és Neustriát; Karlmannak Gothia, Aquitania és Burgund jutott.

5
) A normannok az ország északi határának rét, Gauzlin apátot,

megverték volt. A normannok gyzelmét a kor ós ennek papsága, melyhez

dalunk szerzje is tartozott, természetesen a frankok büntetése gyanánt

fogta föL V. ö. Karlmann egy rendeletét 881 márcziusából is, mely ugyanezen

felfogáson alapszik: Non est autem minim, si pagan let exterae mitioncs

fiobis dominantur nobisque bona tcmporulia tollunt, dum uniisquisque

jyroximo suo per dim tollit, unde vivere debet. Nos praedamur fratres

no8tros et idcirco pagani merít nos depraedantur. Quomodo poterimus

inimicos nostros devincere, cum sanguis fratrum nostrorum ab ore nostro

dÍ8ti lat et manus nostrae plenae sünt sanguine et brachia pondere mi*e-

riarum et rapinarum gravantur. Preces nostrae a Deo non recipiuntur,

quia clamores et ploratus altaque swpicia pauperum et orphanorum, pu~
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Sokan elhullottak, Mások veszve voltak.

A ki rosszul éle, Bánat lett most bére.

15 Ki tolvaj volt régen, Megbánta szivében,

Vezekelt és böjtölt, S derék emberré lett.

Bok ember hazug volt, Sok eúiber meg rabolt,

Árulók is voltak : Megbánva javultak.

Távol volt a király, 1
) Frankhon csupa viszály,

ao Krisztus haragjába' Sok csapást mért rája.

Könyörüle Isten, Minden bajt ismerve,

Meghagyá Lajosnak, Jöjjön haza gyorsan.

«Lajos, én királyom, Segíts országomon!

Normannoknak népe Szorítja keményen*.

25 Lajos pedig szóla : «Uram, teszek róla,

Halálom se gátol A te parancsodtól ».

S az Úrtól megválva Zászlaját kibontja,

Frankhon népe élén Csap a normann népre.

Istent magasztalták, A kik jöttét várták,

só Mondák mind: « Királyunk ! Beh soká hogy várunk !»

Derült hangon monda Lajos, a jó király

:

«Ne féljetek ! Bátran ! Nagy bajomban társak

!

« Isten ide küldött, Szava hozzám eljött,

Tetszik-e tinéktek, Hogy itt sikra lépjek,

85 Magam sem kímélem, Míg megmentve népem.

«Most pedig kövessen Isten minden híve

!

Létünk meg van adva, Míg Krisztus akarja.

Ha vesztünk' kívánja, Megvan rá hatalma.

pÜlorum atqtie viduarum praeoccupant et praeveniunt preces noatraa.

Etc. Mon. Germ. Hist. Leges I, 551.

*) Lajos akkor Vienne városát ostromolta, melynek ura, Boso gróf,

egy önálló burgundi királyság megalapítására törekedett. Lajos, a norman-

nok gyzelmének hírére, 881 január 6. félbenhagyta az ostromot. L. Erast

Dümmler, Qeschichte des ostfriinkischen Reiches. II, 147.
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olsten akaratját, Kik megtenni vágyják,

40 Elve ha maradnak, Tlem díjat kapnak,

Ha meg vész csap rájuk, Megkapja családjuk.

»

Dárdát fog és pajzsot, Sebes lovon vágtat,

Összecsapni kiváu Ellene hadával.

S ime, jött feléje Normann ellensége.

45 «Istennek, mond, hála N Meglett kívánsága.

Lajos jött merészen S dalolt harczra készen,

S vitézi daloltak : «Kyrie eleison !»

A dalt k eldalolták, A harczot megindíták,

Arczuk lángra lobbant, Szívok kéjtl dobbant.

50 Bátran kiki harczolt, Lajosnak párja nem volt

:

Gyorsan és merészen — így volt mindig készen.

Amazt által vágta, Emezt lesújtotta.

Összes ellensége Fájdalmat vett tle,

Keser fájdalmat. Szomorú volt sorsa

!

65 Áldva Isten karja: Lajos gyztes maradt;

Hála minden szentnek : Lajos lett a gyztes.

Boldog volt a király, Dics volt a harcza

!

Minden bajnak vége ! Gond t sohse érje

!

Tartsa meg t Isten Örök dicsségben

!

E költemény egy IX. századi kéziratban maradt fönn Valen-

ciennesben, hová S. Amand sur 1' Elnon apátságból (Tournay mellett)

került. A kézirat tartalmát czíme mutatja: Libri octo Gregorii Nazan-

zeni epi. E kéziratban, p. 141b — 143a, összesen 59 sorban, olvasható a

Lajosdal, a következ czímmel : Bithmus teutonicus de jnae memóriáé Hlu

duico rege filio Hluduici aeque regis,

A költeményt Mabillon János fedezte föl ; els kiadását Schilter

János eszközölte : 'E^tvuiov rhythmo teutonico Ltidovico regi acclainatum,

Argentorati, 1696. — Az els újabb, tudományos érték kiadás a

Hoffmann von Fallerslebené : Elnonensia. Monuments dm lawrues romane

et tudesque dans le IX. siécle, Gand, 1837, Willems Ján. Fer. terjedelmes

bevezetésével, 2. kiad. 1845. — Legjobb kiadása Múllenhoff és Scherer
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gyjteményében, XI. szám és p. 298—304, mely a régebbi dolgozato-

kat *) nélkülözhetkké teszi.

Költeményünk hse III. Lajos, ki 863—865 közt született. Atyjá-

nak, Hebeg Lajosnak halálakor (879) 14—16 éves volt (1. a 3. verset).

Ocscse Karlmann vagy két évvel volt fiatalabb. Lajos 882-ben, Earlmann
884-ben halt meg. Lajos és Karlmann 879 szeptember 17. Ferriéresben

koronáztattak királyokká és 880 maroziusában Amiensben osztozkodtak

az országban. A korabeli krónikások is megdicsérik Lajost h és önzet-

len testvéri szeretete miatt.

A csata, mely a Lajosdal tárgyát teszi, 881 augusztus 3. vívatott,

Saucourt (Sathulcurtis) mellett, Abbeville és Eu közt.
a
) Regino szerint

8000, az Annales Fuldenses szerint 9000 normann esett fogságba. A csata

igen híres volt ; angol krónikások is tesznek róla említést ; van egy XI.

századi franczia népdal is, mely a frankok e gyzelmét a keresztyénség

legfélelmetesebb ellensége fölött dicsíti. 8
)

HL. Lajos király 882. augusztus 5. halt meg. St. Denisben, és

Karlmann lett az egész ország ura.

A Lajosdal kétségtelenül még a király életében keletkezett (1. a 6.

verset), közvetlenül a nagy gyzelem után. A költemény reánk maradt

följegyzése azonban a király halála után készült ; az utolsó vers, mely

úgy is érthet, hogy Lajos már nem él többé, talán a másolónak

toldaléka.

A költemény szerzje, Willens véleménye szerint, a tudós Hucbald»

szt. amandi szerzetes, ki 930-ban kilenczven éves korában meghalt. *)

*) Ezeket felsorolja Paul Piper, Die Sprache und Literatur Deutsch-

lands bU zum XII. Jahrhundert, Paderborn, 1880. I, 135—137. 1.

a
) Annales Vedastini: in pago Witmau in villa Sathulcurtis; —

Regino : in loco qui vocatur Sodaltcurt.
8
) Állítólag a normann király Quarmund, ki a pogány sereget

vezette, is elesett a csatában, még pedig Lajos király kezétl. Ez esemény

azonban a monda körébe tartozik, mely már korán fzdött e híres csatá-

hoz. A hagyomány szerint ugyanis Isembard, a király unokaöcscse, kit

Lajos igazságtalanul számzött volt, a dánok királyához, a pogány Quar-

mundhoz, menekült és bosszúból hivta be a normannokat az országba.

E mondát egy franczia chanson de geste (La mórt du roi Gormond) fel-

dolgozásában is birjuk. Jellemz a német költemény irányára és jellegére

vonatkozólag, hogy szerzje e mondai vonásokból, melyek bizonyára igen

korán keletkeztek, semmit sem vett fel müvébe.

*) L. Hucbaldról, ki fleg a zene történetében kiváló helyet foglal

el, Adolf Ebért, Geschichte der christlich-lateinischen Literatur des Mit-

telalters im Abendlande, Leipzig, 1880, II. 277, és Alig. Deutsche Bio-

graphie, XIII, 275.
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E nézetet sokan elfogadták, bár egyáltalában nincsen biztos alapja.

Annyi bizonyos, hogy a költemény szerzje pap volt, ki ótestámentomi

képeket és leírásokat (v. ö. fleg Isten párbeszédét Lajossal) vitt át a

sauconrti csata rajzába. Semmi esetre nem gondolhatni az Edda és a

német mythosz befolyására, mint még Grimm Jakab f Germania I,

1856, 233. 1.) hitte, ki a költemény történeti alapjait félreismerte és

tévesen magyarázta. A költemény a legcsekélyebb, legmellékesebb voná-

sokban is megegyez a történeti tényekkel, *) úgy hogy teljesen megbiz-

ható történeti forrásnak is tekinthet.

A Lajosdal nyelve a felfrank dialektus, Brauné Vilmos szerint

(Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur^ I, 42. 1.)

Mainz vidékérl ; — alakja az ó-német rímpár : két-két, négy hangsúlyos

szótagból (Hebungból) álló rövid verset hímrím kapcsol össze, és két

ily rímpár tesz egy versszakot. Pl. a Lajosdal els strófája

:

Eínan kúning uuéiz íh, Heízsít her Hlúdúíg,

Ther górno góde thiónót: Ih iiuéiz her imos lónót.

A Lajosdalb&n az ily kétsoros versszakokkal háromsoros strófák

váltakoznak, azaz : a költemény nem valódi «dal» (liet, melynek fj el

-

lemzje a versszakok egyíormasága), hanem «leich», melyben a külön-

böz strófáknak különböz melódiájuk volt. A rím a Lajosdulbun még
igen kezdetleges, inkább asszonáncz, mint igazi rím, pl. Vrankön : lango,

roston : mari, Krist : iz, varth : giuualt stb. A magyar fordítás nem akart

(persze, nem is tudott, mivel els sorban a legnagyobb hségre töreke-

dett) pontosabb lenni, mint az eredeti.

A költemény els újnémet fordítói Bodmer J. J., Báliadén, 1780.

1, 189. 1., és Herder J. G., Stimmen der Vólker in Liedern ez. népdalgyj-

teményének ötödik könyvében, 1778. Ujabban lefordította Lucae Károly

Dümmler Ern idézett mvében II, 154, és Girschner Nestor a col-

bergi gymnasium 1879-ik évi értesítjében. E fordítások mind szósze-

rintiek, melyek csak az eredeti szövegnek megértését czólozzák ; a költe-

mény rhythmusát vagy alakját feláldozzák.

Más forrásokból is tudjuk, hogy a német költészet a IX. század

óta elszeretettel tárgyalja a napi eseményeket. 2
) De csakis a Lajosdal

maradt az irodalomnak e gazdag ágából az utókorra. A szerz ótestá-

mentomi stílusban és képekkel dolgozza fel tárgyát. Lajos király korán

*) A költemény viszonyát a történeti tényekhez legterjedelmesebben

tárgyalja Eduárd Samhaber a linczi fgymnasium 1877-dik évi értesítjében.
a
) Azért nevezi Scherer Vilmos e költemények szerzit, inkább

szellemesen mint találóan «vándor journalistáknaki. L. Geschichte der

deutschen Literatur, Berlin, 1883, 59. 1.
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jutott árvaságra. Ekkor az Isten helyettesítette atyját : magához vette a

gyermeket és felnevelte, utóbb királylyá tette. Most meg akarja kísér-

teni, képes lesz-e ifjúsága daczára nagy vészszel megküzdeni. Áthozza a

tengeren a normannokat és megbünteti a frankokat bneik miatt. Lajos

távol van. Ekkor Isten visszahívja t és a király engedelmeskedik az

Or szavának. Népe élére áll és gyz.

A szerz papi állása és világnézete kétségtelen, de épen oly két-

ségtelen költi tehetsége is. Röviden, erélyesen, tartalmasán ír. A dialo-

gikus alak, mely a költemény els felében a túlnyomó, elevenséget és

szemléletességet kölcsönöz a dalnak. A csata leírása rövid, de látszik,

hogy a szerzetes dalnok ifjú éveiben maga is forgatta a kardot és szem-

ben állt a pogányokkal. A mint Lajos a gyzelmet kivívta, a költ egy

rövid kívánsággal befejezi mvét, mely félig történeti félig vallásos,

ballada és hymnus keveréke. A moralizáló tendenczia a szerzetes költ

része, az epikus dal alakját és stílusát bizonyára a népköltészet

szolgáltatta.

Heinrich Gusztáv.

EEOSI SIMONÍDÉS GYÁSZVERSEL

Anth. Pal. V. 210.

104. Byzáncz védire.

si Byzáncz halas országát megvédni akartuk :

Ámde rövid küzdés múlva a sírba jutánk.

105. A Tegeát felszabadító görögökre.

Ogy vívták meg a harczot ezek, hogy a lángba borított

Tágmezej Tegea üszke az égbe nem ért.

Mert szabadon s virulón óhajták hagyni a várost

Gyermekeikre. Ezért estek el k legeli.

115. Xanthippéra.

Szép-e, ha dicstelenül nyugszik s nyomorúltan Archenautés

Elbbi hitves társa itt e sírban ?

Xanthippét ime hadd dalolom, Periander si sarját,

Ki nagy Korinthos népeit vezette !

Ford. Fináczy Ern.
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HAZAI IRODALOM.

Latin Stílusgyakorlatok a gymnasiumok felsbb osztályai különösen a

Vl-ik osztály számára szerkesztették Cserny Károly és Dávid István

pozsonyi fgymn. tanárok. II. rész. Pozsony. 1883.

A latin nyelvnek különben is jól kidomborúlt individualitása, er-

sen conservatív természete, képzinek nem annyira kevés száma, mint

inkább functiójuknak szigorúan megszabott, néha nagyon is szk körre

szorítása, továbbá rég beállott merevsége, teljes befejezettsége közte s a

szertelenül felszaporodott ismeretekkel meggazdagult újabb mvelt
nyelvek közt oly tetemes differentiáknak lett szül okává, hogy kiegyen-

lítésük csak nagy jártassággal párosult gondos körültekintésnek sike-

rülhet.

Nem könny feladat teljesítésébe fog tehát az, a ki latin stilisz-

tikai gyakorlatok szerkesztésére vállalkozik, különösen nálunk, a hol

az említetteken kívül még két körülmény járul a nehézségek növelésé-

hez ; az egyik a két nyelv származási különbségébl folyó ers eltérések,

a másik a két nyelv egybevetésére irányzott s a differentiákat megálla-

pító elmunkálatoknak majdnem teljes hiánya ; úgy hogy a ki e nemben

nem mondjuk tökéleteset, de csak használhatót nyújt is, méltán meg-

érdemli, hogy az elismerés szavával adózzunk neki.

Ha a sine ira et studio : a részrehajlatlanság s a méltányosság

elve vezérel ítéletünk megalkotásában, eme nehézségeket, különösen a

legutóbbit, nem lehet számba nem vennünk. így ítélve meg a dolgot, a

jelen mrl csak is kedvez véleményt mondhatok.

Dicséretreméltó tulajdonai : 1 . hogy tárgya igen helyesen legna-

gyobbára az illet osztály számára megszabott olvasmányok körébl

van véve s többé-kevésbé átdolgozva (Salhistius: Catilina és Bellum

Jugurthinum; Cicero: Pro imperio Cn. Pompeii, in Catilinam, pro

Archia poéta és Vergilius : Aeneis), vagy az olvasmányok kiegészítésére,

felvilágosítására szolgál (Sallustius, Cicero ós Vergilius életrajza).

2. A gyakorlatok anyagának földolgozása s a nehezebb fordulatoknál

útbaigazító s szabatosság tekintetében kifogástalan jegyzetek egybeállí-

tása mind végig az ifjak ismereteihez mért alkalmazkodásról tesznek

tanúbizonyságot, mely a helyes mértéket folyton szem eltt tartja s

gondja van rá, hogy a helyes közép határait valamikép át ne lépje.

Dicséretreméltó 3. az a kiváló törekvés, mely a nyelvünkben nagy szám-

mal elszaporodott viszásságok gondos kerülésében kezdettl végig

mutatkozik.

E dicséretes tulajdonai mellett azonban vannak a mnek némi

fogyatékai is.
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Ilyenek 1., hogy az írókból vett helyek, pedig ezek teszik az

olvasmányok legnagyobb részét, nincsenek kellen átdolgozva, átidomí-

tásuk nagyobbára innen maradt az igaz mérték határán ; a változtatások

néha oly csekélyek, hogy a tanulónak, ha csak kissé jártas az olvasmá-

nyul szolgáló író mvében, alig van egyéb tennivalója, mint az illet

helynek szószerinti kiírása. íme egy pár mutatványpélda, mely a többi,

nem idézett tanúk nevében is beszél

:

Cserny-Dávid 48. §.

Midn Micipsa nemsokára ez-

után érezte, hogy életének vége kö-

zeledik, barátjait és rokonait ösz-

szehivatta s körülbelül igy szólt
:||

Mint reménytelen és vagyonta-

lan gyermeket fogadtalak orszá-

gomba, Jugurtha. S nem csalódtam

abbeli reményemben, hogy jótéte-

ményeimórt szeretni fogsz min-

ket; mert hogy többi jó tulajdo-

naidat ne is említsem, Numantiá-

nál véghezvitt tetteid által nekem
és országomnak dicsséget szerez-

tél s a rómaiakat nekünk még jobb

barátainkká tetted, st, a mi a leg-

nehezebb, dicsséged által az irigy-

séget elnémítottad. || Azonban egy-

re kérlek : Ha engem jótétemé-

nyeimnél fogva szeretsz, akkor

ezen fiaimat testvéreidnek tekintsd

és ket szeresd.

Sallugtius

(a Stilusgyakorlatokban el nem
forduló helyek kihagyásával.) 9

—

10. Micipsa cum sibi finem vitae

adesse inteliegeret, coram amicis

et cognatis dicitur huiusce raodi

verba cum Jugurtha habuisse.
||

Parvum te Jugurtha sine spe, sine

opibus in meum regnum accepi,

existumans me tibi ob beneficia

carum fre ; neque ea res faisum

me habuit. Nam ut alia egregia tua

omittam, rediens Numantia meque

regnumque meum glória honora-

visti, tuaque virtute nobis Koma-

nos ex amicis amioissumos fecisti

;

postremo, quod difficillumum est,

glória invidiam vicisti. || Nunc mo-

neo obtestorque te, ut hos, qui tibi

genere propinqui, beneficio meo
fratres sünt, caros habeas.

Cserny-Dávid 97. §.

Midn Catilina Praenestét, La-

tiumnak egyik igen megersített

városát, november 1-ón éjjeli meg-

rohanássál akarta elfoglalni, szin-

tén csak Cicero intézkedései aka-

dályozták meg t ezen terv kivi-

telében.
||

Semmit sem forralt,

semmit sem gondolt, a mit a con-

sul észre nem vett volna. ||
• Teg-

napeltt éjjeli igy szólt Cicero

Cicero. In Catilinam. I. 8.

Cum tu te Praeneste Kalendis

ipsis Novembribus occupaturum

nocturno impetu esse confideres,

sensistine illám coloniam meis

pra3sidiis, custodiisque esse muni-

tam. ||
Nihil moliris, nihil cogitas,

quod ego non sentiam.
||
Dico te

prioré nocte venisse in M. Lágere

domum; convenisse eodem com-

plures eiusdem sceleris socios ; vi-
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Catilinához «M. Laeca seriator

házában voltál ; veled együtt gaz-

ságodnak több olyan részese is

volt, a kiket itt közöttünk e tisz-

teletes gylésben iátok s még szó-

val sem sértek meg
; ||

az egyesek-

nek kiosztottad a szerepeket ; meg-

határoztad, ki maradjon Rómában,

ki menjen Manlius táborába ; meg-

mondottad, hogy csak azon körül-

mény tart téged még vissza a vá-

rosban, hogy én élek
||

; erre két

lovag megígérte, hogy engem a

nap fölkelte eltt megöl.

Csemy-Dávid 135. §.

Erre több király után az ura-

lom trónörökösödési rend szerint

Astyagesre szállott. Midn ez egy-

kor csodálatos álomképet látott, a

jósok azt jövendölték neki, hogy

leányától unokája fog születni, a

ki t trónjától megfosztja.
||
E

válaszon . megdöbbenvén leányát

Cambysesnek, egy perzsa nemzet-

beli középrangú embernek adta

nül, hogy nnokája szülinek ne-

mes származására büszke ne le-

gyen. || Astyages azon félelemben,

hogy trónját elveszti, az újszülött

gyermeknek megölését Harpagus

barátjára és titkai avatottjára bíz-

ta.
|| De minthogy ez Mandane

boszújától félve a gyermeket maga
megölni nem merte, egy királyi

pásztornak adta át, hogy kitegye.||

Esetleg ugyanazon idben a pász-

tornak is fia született. Midn an-

nak felesége a kitett királyi csecse-

mrl értesült, kérve-kérte férjét,

hogy a fiút elhozza és neki meg-

mutassa. || A pásztor tehát kérései-

deo esse hic in senatu quosdam,

qui tecum una fuerunt quos [ego]

nondum voce vulnero.
||

Distri-

buisti partes Itali®, delegisti, quos

Romae relinqueres, quos tecum

educeres, dixisti paululum tibi esse

etiam nunc morae, quod ego vive-

rem ; || reperti sünt duo equites,

qui ante lucem me interfecturos

esse pollicerentur.

Jnstinm. I. 4.

Post multos deinde reges per

ordinem successionis regnum ad

Astyagem descendit. Hic somnium
vidit. Consulti harioli, ex filia ne-

potem ei futurum regnique ei amis-

sionem portendi responderunt.
||

Hoc responso exterritus, ne pater-

na maternaque nobüitas nepoti

animos extolleret, filiam, ex gente

obscura Persarum Cambysi, me-

diocri viro, in matrimonium tra-

didit.
|| Ne sic quidem metu depo-

sito, natus infans datur occiden-

dus Harpago, regis arcanorum

participi. || Is veritus ne illa ultio-

nem necati infantis exigeret, pas-

tori regii peooris puerum expo-

nendum tradit.
||

Forte eodem

tempore et ipsi pastori natus fílius

erat. Eius igitur uxor audita regiB

infantis expositione summis pre-

cibus rogat sibi perferri ostendi-

que puerum. || Cuius precibus fa-

tigatus pastor, reversus in silvam,

invenit iuxta infantem canem fe-

minam parvulo ubera pr®bentem.
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nek engedve visszamegy az erdbe
8 a fiú mellett egy nstény kutyát

talál, mely a kisdedet szoptatja.

2. Dicsérettel emeltem ki a helyes magyarságra való törekvést

;

azonban akarás és birás nem mindenütt járnak egymással karöltve : az

er néha csak is sántáló léptekkel követheti a buzgóságában nagyon is

elre csörtet jó szándékot. Föl nem ismert latinismusok, az újabb

irodalmi nyelvben mindennapivá vált s egészen megszokott germanÍ6-

musok nem egyszer megakasztják s menetében feltartóztatják az ép

érzék olvasót. Csak néhányat említek meg közülök

:

A klasszikus latinság a közelre mutató névmást (hic) csak is oly

tárgyak jelzésére alkalmazza, melyek a beszél szeme eltt vannak

;

elbeszélésben pedig a mi nyelvünktl eltérleg a távolabbra mutatóval

(ille) él. Latinismus tehát ily esetben a távolra mutató az, azon, amaz

névmások alkalmazása a magyarban; pl. • Ama súlyos háborúban

veszélyben forgott vagyonuk* 76. §. — •ebben a háborúban* helyett..

A latinban tudvalevleg ille nemcsak mutató, hanem egyszers-

mind a személyes névmás szerepét is viszi. A szerzk e különbséget

nem mindenütt veszik észre és sokszor mutatóval (ez, az) fordítják, a

hol személyes névmásként (o) áll : •Ez mindenekeltt a sereg megbom-
lott fegyelmét állítja helyre. Ezeket (ket) egyenkint megvesztegetni

iparkodik* (46.1.). • Ezt Rómában a nép consullá választotta* (47.1.).

• Amazoknak (nekik) seik minden kitelhett hagytak hátrak (49. 1.).

A mutató ille néha nem egyéb, mint a latinban hiányzó határo-

zott articulusnak (az, a) kifejezje ; minthogy pedig ezzel valamely,

már említett vagy ismert tárgyra hivatkozunk, ilyenkor ille = a híren,

nem pedig •ama hírest, mint a fordításban áll : •Ama híres Sertorius, a

ki a rómaiaknak legnagyobb kárfc okozott* (64. 1.). «Nagy Sándor, ama

hatalmas király* (99 1.).

•Látta (Cicero), hogy az ékesszólás számára a legnagyobb jutalmak

vannak kitzve nem csak a kegy (grácia) elnyerésére, hanem a vagyon

és méltóság elnyerésére is* (4. 1.). A grácia e helyen nem kegy, hanem
népszerség. •Olyannak fogják mondani, a ki az államról s polgártár-

sairól legnagyobb érdemeket szerzett* (9. L) : qui optime de republica

meritus sit = jól magyarul : ki hazának s hazája fiainak igen nagy szol-

gálatokat tett ; vagy ; érdemeivel polgártársait magának lekötelezte

;

vagy hazája iránt érdemeket szerzett, fÉnekeltem legelket, mezket
és hsöket* (14. 1.)—a) canere itt nem annyi mint énekelni, hanem •köl-

teményt írni* ; «arma virumque cano* : a hs csatáit zengi dalom ; b)

még ha énekel volna is cano, akkor se mondhatnók: « legeli, mezi »,

hanem « legelre/, mezróV* énekelek.
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Hosszas volna fejtegetni, mily okok követelik meg a szerkezetbeli

különbséget a latin s a magyar nyelv közt, azért egyszeren csak hely-

reigazítjuk e latinos kitételt ezekben : «Zoroaster, a ki, mint mondják,

elször találta föl a varázsmesterséget* (106. 1.) — magyarul: «hír

(hagyomány) szerint.* «Semiramis nem merte az uralmat magára vál-

lalni, minthogy azt vélte, hogy oly sok népek nem fognak nnek engedel-

meskedni* (106. 1.). — helyesen: Semiramis, abban a meggyzdésben,

hogy ennyi s ily hatalmas nép nem fog egy asszonynak engedelmes-

kedni sat.

«Marius nem merte a consulságot kérni* (46.1.). Hogy e kitétel ide-

genszerségérl meggyzdjünk, nem kell egyebet tennünk, mint e kité-

telt a mai viszonyokra alkalmaznunk : A P. L. szerkesztje nem mer

(Keszthelyen) képviselséget kérni. «Consulatum petére* mai kifejezés

szerint : «consuljelöltként lépni föl.* A latin gyakorta magas fok jelölé-

sére is superlativussal él, mig a magyar ily esetekben fokozó adverbiu-

mokkal vagy ugyan ily jelentés melléknevekkel határozza meg a jelzt.

Latinos használat tehát : «M. törvényjavaslatának elfogadása legnagyobb

fontosságú* 77. §. — •igen nagy v. f-fu fontosságú* helyett. Ilyenek

még: •Mint látszik (videtur) Kr. e. 444 ik év körül született* 21. §. —
• valószínen* helyett. •Legfbb teendjüknek azt tartották, hogy a

legvözöttek vagyonát elrabolják s nekik semmit hátra ne hagyjanak*

(relinquerent) 30. §. — helyesen: •semmit meg ne hagyjanak.* A kik

azt állították, hogy ha ez történik (si id accidisset), az állam nagy kárt

fog szenvedni* 75. §. — iez esetben* v. • akkor* helyett. « Miképpen

lehetett a még hátramaradt liáborü oly jelentékeny* (63. 1.) — jól : a vég-

zetlenül maradt háború, stb.

GermanÍ8musok : • Semmiért sem irigyelték egymást inkább,

mint a nemes módon szerzett hírnévért* 28. §. (jemanden um etwas

beneiden) — jól: •semmit sem irigyeltek egymásíó/*. • Halála akadá-

lyozta abban, hogy mvét kisimítsa* (verhinderte ihn auszuschmücken)

17. §. — a magyarban az akadályt jelent kifejezések után hogy ne áll,

mint ezt nagyobbrészt a szerkesztk helyesen használják is. «A perzsák

azt remélték, hogy ezen álnokságuk által (durch diese List) a görögöket

könnyen legyzhetik* 24. §. — helyesen: • álnokságukkal*. • Semiramis

bátorsága által nem csak a nket, hanem a férfiakat is felülmúlta*

(106. 1.) — helyesen bátorságával. Sat.

Ismeretes, hogy a német, ha személyes névmás az alany, ezt

mindig kiteszi, a magyar ellenben, a nyomaték eseteit kivéve, nem.

GermanÍ8mus tehát az kifejezése ebben : « (sie) Babylont építette*

(106. 1.). Hasonló eset áll, ha a mondat tárgya a hangsúlytalan mutató

névmás. Németes használat tehát az azt-n&k kitétele a következ pél-

dában : cA lándzsát már mellének szegezte volt, midn az rök azt
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kezébl kicsavarják* (112; 1.). Germanismus a birtokosnak mutató név-

mással kifejezése a következ s hasonló példákban : «A consul Jugur-

thát csellel akarta hatalmába ejteni s ezért Bomilcarral, ennek (mit des-

sen freunde) barátjával alkudozik • (46. 1.) — mapryarúl : taz barátjá-

val*, vagy a teljes világosság kedviért: a király barátjával. « Jól tudom,

mily nagy terhet kell viselnem a ti kegyetek folytán* : in folge eurer

gunst (47. 1.) — magyarul: a ti kegyelmeteké, jóvoltotoké/

.

Egészen rosszul van fordítva s a német nélkül érthetetlen volna

a következ hely : cAugustus megparancsolta Variusnak és Tuccanak,

adják ki az Aeneist oly módon, hogy a fölöslegest eltávolítják, maguk
pedig még a befejezetlenül hagyott verseket sem egészítik kit (14.1.).

A német szöveg így hangzik : « Augustus befahl, Varius und Tucca soll-

ten die Aeneide in der weise herausgeben, dass sie überflüssiges besei-

tigten, selbst aber nicht einmal die von Vergil unvollstandig gelassenen

verse ausfüllten*. (81. 1.) Helyesen: Augustus Variusnak és Tuccanak

meghagyta, hogy adják ki az Aeneist, s míg a mi fölös van benne

elhagyják, maguk még a Vergiltól befejezetlenül hagyott verseket se

merjék kiegészíteni.

Legszaporábbak azonban a szórend elleni vétségek ; mink

:

•Ennél hsége, szolgálatkészsége és szellemi tehetsége által
annyira tudta magát kedvessé tenni, hogy, midn nemsokára ezután a

polgárliáború kitört , az szolgálatát sokszor fölhasználta*. 1. §. — helyes

magyarsággal így volna : «s hségé vei, szolgálatra termetteégé v e 1 s

6zellemi tehetségé vei annyira kedvessé tudta magát tenni nála, hogy

midn ezután nemsokára kitört a polgárháború, Caesar sokszor fölhasz.

nálta az szolgálatát*. || «A költemény, melyet mintegy 37-ben meg-

kezdett és csak 30-ban befejezett, négy könyvre oszlik * . 18. §.— helyesen :

«melyet mintegy 37-ben kezdett meg ós csak 30-ban fejezett be*. « A lova-

gok sürgetve kérték, hogy ezen ügyet magára vállalja* 76. §. — helye-

sen : «hogy ez ügyet vállalja magára*, sat.

Nem mulasztom el, hogy ez alkalommal szóvá ne tegyek még egy

gyöngeségét e munkának, a melyben a rokon tartalmú mvek közül nem
egy osztakozik vele, st mondhatni a tegtöbbje társul szegdik hozzá.

Mintha most is magam eltt látnám, oly elevenen él lelkemben a

kép, a melyet ifjúkori tanulmányaim bevégeztével a klasszikus hajdan-

kor nagyjairól alkottam magamnak.
Két csoportra valának oszolva a dicsk. A kép egyik felén ver-

fényes napsugárban a föld terül el szemünk eltt ; rajta a merre a szem

lát, mindenütt mozgékonyság, pezsgés, elevenség, élet. Itt látjuk a hsö-

ket, a mint járnak-kelnek, fáradnak, küzdenek s végre diadalmaskod-

nak, de közbe-közbe botlanak is, s botlanak néhakoron elég nagyokat.

A tiszta világításban minden vonásuk jól kivehet. Látjuk, hogy örül-
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nek, vigadnak s helylyel-közzel ujjongnak is : de látjuk azt is, hogy

szenvednek, bánkódnak s egy-egy keserves pillanatban sírva is fakadnak.

Látjuk és vonzódunk hozzájuk, szeretjük ókét. Lám, k is emberek,

miként mi, csakhogy nagyobbak, dicsbbek, olyanok, a mink mi is

szeretnénk lenni.

A kép másik oldalán messze a magasban, hová kifárad a szemsu-

gár röppenése, a mire fölér, ég és föld között szürke fellegfodrokba

burkoltan mozdulatlan, merev alakok állnak; fejüket sugártalan, hideg

fényszalag övedzi, arczukon, a mennyire a nagy távolból kivehetó, rideg

méltóság, bántó tökéletesség ül. Nem emberek, de nem is istenek. Az

istenséghez hiányzik az a jóltevó, melegosztó fényözön, mely ragasz-

kodó kegyeletet ébreszt, hódoló szeretetet fakaszt. Ez az alakcsoport

a klasszikus hajdankor költi, írói.

Honnan e különböz benyomás, a melyet az iskola falai közül

legtöbbünk az életbe kihozott magával ?

A magyarázat nem nehéz.

A kép els felének alkotásában mestereink maguk a remekírók

voltak ; az mveik voltak az eredeti kép, a melyrl magunknak Achil-

les, Ulysses, Oedipus, Sándor, Brutus, Volumnia sat. alakjait lemásol-

tuk. Ellenben Xenophon, Cicero, Vergilius, Nepos b a többi alakok

tanítóink útmutatása szerint készültek.

Az ó-klasszikus mvek magyarázói s a biographusok közül még
ma is igen sokan, de legkivált a régiebbek, abban a hitbe d, hogy külön-

ben vétenének a tartozó kegyelet ellen, ha két marokkal nem szórnák

magasztal ásaikat, mint a vásári kufárok ctupa superlativusban beszél-

nek s mindegyik az épen vásárra vittm szerzjét oly vastag tömjénnel

veszi körül, hogy a szem az emberi alakot többé meg nem különböztet-

heti, s azt hiszi, a füstfelleg közül valami istenféle kandikál ki. Nem
tesznek különbséget író és író, nem valamely írónak egy s más mve
közt ; egyként jelesek, kitnk mindnyájan és mindegyik : Phsedrus és

Aesopus, Vergilius ós Homerus, Plautus ós Aristophanes, Seneca és

Sophocles sat. Az ódaíró Horatius ép oly tökéletes, mint a satirák nagy

mestere; az ódák közül ismét az «Integer vitae » ép oly remek alkotás,

mint a «Donec gratus eram tibi.» sat.

A kommentátorokkal nagyon egy kézre dolgoznak a gyakorló

könyvek szerkeszti is. A gyermektanuló még olvasni se tud elég tisz-

tességesen, s nem hogy ismerné Xenophont, Homerust, Cicerót, Vergi-

liust, hanem még a római s göröij névrl is csak annyiban van tudomása,

a mennyiben hallott valaha romai pápáról beszélni, meg hogy evett görög

dinnyét, s már is sren olvassa s mindegyre emlegetik eltte, hogy

•A görögök és rómaiak költeményei remekek [természetesen mindegyiké

a görög és római Vojtináké is] — Xenophon nagy érdemeket szerzett
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hazája körül — Cicero iratai telvék a legnagyobb bölcsességgel —
Bámuljuk, ó Vergilius, költeményeid ritka szépségét! > sat. Csoda-e

aztán, ba ily fölcsigázott s váltig ismételt himnuszzengzetek a tanítója

szavára vakon esküv ifjú lelkében mind megannyi hitágazattá válnak,

a melyekhez a kritika taglaló késével közeledni mer szentségtörés

volna? Hogy az ekként nagygyá növesztett s jól megvelsödött vakhit

a maga eszén járásnak a fejlettebb korban is nagy gyakran gáncsokat

vet s a kritikai szellem elsatnyulására vezet, az magától érthet ; vala-

mint az is kétségtelen, hogy ebben találjuk is meg, ha nem is egyedüli,

de mindenesetre egyik hathatós okát tanult embereink egy jó részénél

idegen ítéletek sokszorta birálatlan elfogadásának, st az egyszer más-

szor megállatlan tekintélyszóra való hivatkozásnak is : pendemus tóti

ex alienis iudioiis.

Cserny-Dávidék könyve is jó sren gomolygó tömjónfüsttel veszi

a költt és mveit körül, hogy vele az igaz alakot, az embert, beburkolja

s alkotásainak egyes gyarlóságait elfödje ; rajta van, hogy mikor a szem

elmerül nézésébe annak, a mi dicst, istenit egy kiváló szellem alkotott,

hogy a halandó botlásait valamikép észre ne vegye. Mint a kommentá-

torok nagy része, a Stílusgyakorlatok szerkeszti is feltn idegenke-

déssel viselkednek a comparatio els s második foka iránt s szeretnek

folyton superlativusban beszólni és tele marokkal szórják az epitheta

ornantia virágait ; annak a szerte elterjedt nézetnek látszanak hódolni

hogy «apátui.nem papolhat böjtrl!* Azért a kommentátorok és biogra-

phusok szerint Horatius Philippinól nem oldott kereket, hanem sebe-

sülten a csatatéren maradt, s Caesar házi orvosa mentette meg életét

;

különben mit érne szép mondása, hogy *dulce et decorum est pro patria

mórit ? Sallustiust is minden áron tisztára kell mosni a szertelen pén-

zelés, s annálinkább a zsarolás vádjától, mert hogy illenék egy kincs-

vadász szájába a szó, hogy praeclara facies, magnae divitiae et alia

huiusce módi brevi dilabuntur*. Seneca is testtel-lélekkel undorodott

az államhivataloktól, csak ern-ervel, akaratja ellenére varrták volna

nyakába a praötorságot, consulságot ; hogy lehetne ugyanis, hogy volna

szabad egy bölcselt hivatalvadásznak állítani, a ki nagy szavakkal hir-

deti, hogy fcum nusquam inveniatur illa lespublica, quam nobis fingi-

mus, incipit omnibus esse otium necessarium • ? sat.

A Stílusgyakorlatoknak erabertökéletesít dithyrambusaiból áll-

jon itt eme néhány hely mutatványul « (Cicero) minden idejét ifjúkorától

kezdve tanulmányokkal s kiváltképpen szónoki gyakorlatokkal töltötte

el* (4. 1.). « Ázsiába utazott, a hol magát a leghíresebb bölcselknél és

legjelesebb szónoklattanítóknál legnagyobb buzgalommal gyakorolta* (5. 1.).

«A nép hajlamát legnagyobb fokban megnyerte* (6. 1.). «Egy tisztvisel

quaestorsága sem volt híresebb vagy a nép eltt kedvesebb*. (6. 1.) «Am-

Philologiai Közlöny. Vm. 5. 33
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bár nem lehet tagadni, hogy néha a közügyekben következetlen 8 a kö-

rülményekhez képest félénk volt, általában véve mégis el kell ismer-

nünk, hogy az akkori idkre nézve elég következetesnek mutatkozott s

gyakran nagy bátorságot és merészséget is tanúsított • (9. L). « Vergi-

lius mveit mint a bölcseségnek kútforrásat folyvást olvasták • (15. L).

«Már abban is szerencsés volt, hogy Aeneast választotta eposának fh-
séül* (14. 1.). «Már éltében oly nagy elismerésben részesült, mint &ry

költ sem* (15.1.). «Qointilianus t Aeneiseért minden habozás nélkül

Homerus mellé állítja* (15. 1.). «A költnek azonban voltak gáncsolói

is, kik költeményeit nevetségessé akarták tenni. így az egyik a Georgi-

cák fölolvasásánál az 1. könyv 299. versének els felehet: •Ingben

arass és vess* ezen- sületlen kiegészítést tette hozzá: «és majd kilel biz-

ton a hideg* (15. 1.). [Lesznek velünk együtt bizonyára mások is, a kik

a szerkesztk véleménye ellenére ezt a megjegyzést nem tartják sület-

lenségnek.] «Mveit minden mvelt nemzetnél a római irodalom ava-

tottjai csodálják* (15. 1.). sat.

Bár e hiányok, részben vétségek nem oly ersek, s számuk sem

oly nagy, hogy a munka értékét lerontanák, mindamellett annyira

mégis csökkentik becsét, hegy elismerésünket csak bizonyos megszorí-

tással szavazhatjuk meg neki. Ennélfogva föltétlen dicséretre nem tar-

tom méltónak, de mint sikerrel használhatót a latin nyelv tanítóinak

bátran ajánlhatjuk.
Szarvas Gáror.

A dákok. Ethnograplriai tanulmány. Irta Borovszky Samu, Budapest 1883. 59 1.

Szerz feladatát egészen pontosan körülírja, midn értekezése

végén így nyilatkozik : « Feladatúi pusztán a dákoknak míveldési és

történelmi szereplését tztem ki, egészen azon pontig, midn Róma reá

teszi kezét Dácziára s azt kezdetleges állapotából és elszigetelt helyze-

tébl felemelve, a világ egyik emporiumává alakítja.* Ennek, a mit

szerz el akart érni, meg is felel munkája. Látszik, hogy az eredeti

görög és római forrásoknak Dácziára ós a dákokra vonatkozó részleteit

ismeri és fel is használja. Azt is meg kell adni szerznek, hogy az

általa választott tárgyra vonatkozó irodalmat jól ismeri és a nélkül,

hogy egyszeren kivonatolta volna, a kell helyen a szükséges adato-

kat beleszövi eladásába.

Bevezetésképen agathyrsekrl és gétákról szól, egészben véve

Herodotosnak azon adatait követve, hogy az els nép a mai Erdélyben,

a másik a Dunához délre volt letelepedve ; a Dunához éjszakra pedig

csak késbben vándorolt át ez utóbbi, melylyel az agathyrsek valószí-

nleg egybe olvadtak. Én egyszerbbnek tartom a -dolognak oly felfo-

gását, hogy már Herodotos eltt is géták lakták a Duna mindkét part-
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ját (a mint azt Strabo is világosan mondja), a mirl azonban Herodot-

nak nem volt tudomása.

A géta-dák nemzetiség kérdésével foglalkozván Rzerz, több újabb

író egymástól eltér nézeteit sorolja fel, kik azt germánnak, keltának,

ezlávnak tartják ; de mintán azok nem igazítanak el a géta-dák nem-

zetiségre nézve, szerz Tocilescu érveléseit fogadja el, ki a thrák nép-

csoporthoz számítja a géta-dák népet, a mi lényegét tekintve, Strabo

azon adatának tudományos bebizonyítása, hogy a görögök a gétákat

thrák törzsnek tartják, — egybe vetve Strabónak azon másik állításá-

val, hogy a géták és dákok ugyanazon nyelvet beszélik.

A dák földnek földrajzi viszonyait Ptolemaeos alapján adja el
szerz, hasonlóképen a dák néptörzseket is ezen geographus mve
szerint sorolja fel és ebben azon számos író nyomában járt, kik Ptole-

maeos adatait felhasználták. Azt hiszem, hogy legalább egy pontban

Strabóra is kellett volna tekintettel lennie, a mennyiben t. i. ez még a

jazygeket nem ismeri a Duna-Tisza közében és e területet is a dákok

földjéhez számítja ; továbbá a Dacia földjén említett folyók nevei között

okvetlenül meg kellett volna említenie azokat is, melyeket Priscosnál

olvasunk, a Ap^ov, Ttya? és Ttorfaas neveit. Azt igen helyesen tette szerz,

hogy a Dacia területén elforduló helyneveket összeállítja és a mennyire

lehet, kijelöli fekvésöket, de ezekhez okvetlenül azon helyneveket is kel-

lett volna csatolnia, melyeket Ptol. a jazygek földjón említ; mert ezek a

helységek csak nem lehettek egy nomád, alig beköltözött népnek lak-

helyei, hanem a dákokéi. Tévedésbl szerz e szakaszban azt állítja,

hogy 1000 római mértföld megfelel 14725 ^-nek (14. 1.) és Agatheme-

ros helyett Agathemos-t ir (15. 1.)

A dákok miveltsége állapotját pontonként tárgyalja szerz, a

kereskedelemrl, bányászat- és iparról, fegyverzetrl és kormányzatról

szólva ; különösen pedig a vallással foglalkozik, mivel Herodotos a géták

vallásáról aránylag igen terjedelmes adatokat közöl.

A mnek többi részeiben (a 35. laptól) a dákok politikai szerep-

lését adja el szerz, azon pontig, míg a nép önnállósága Trajanus

hadjáratai következtében elenyészik. Ezen szakaszban azonban szerz

nem indult valami nagyobb történeti m nyomán, min p. o. a De la

Berge-féle, hanem igen részletes kisebb-nagyobb értekezéseket használt,

melyeknek f tárgyát Trajanus dák hadjáratai képezik.

Fröhlich Rób.

33*
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

Die Englischen Gomoedianten znr Zeit Shakespeare's in Oesterreich,

von Johann Meissner. Wien, 1884, 198 lap. (Beitáge znr Geschichte

der deutschen Literatur und dee geistigen Lebens in Oesterreich, IV.)

Ismeretes dolog, hogy angol komédiások még Shakespeare életé-

ben bejárták Németországot, hogy itt magának Shakespearenek is egyes

darabjait színre hozták és hogy a német drámaköltészet és színészet

XVII. századi fejldésére a legnagyobb hatással voltak. Heinrich Július

braunschweigi herczeg és a nürnbergi Ayrer Jakab az tanítványaik, a

XVTI. és még a XVIII. századi német szintársulatok az angol színészek

közvetlen és közvetett utódjai, st még a jezsuiták is, kik a drámai el-

adásokat nagyon kedvelték és zték, sokat tanultak az angol mesterek-

tl. 1
) Annál kevesebbet tudtunk eddigelé az osztrák tartományok színi

viszonyairól ; st még az sem volt pontosan megállapítható, hogy vájjon

jártak-e egyáltalában angol komédiások Ausztriában. Az elttem fekv

könyvnek f érdeme, hogy ezen kérdésre igen érdekes és, a mi a fdo-

log, egészen biztos, mert kétségbe nem vonható korabeli okleveleken

alapuló feleletet ad.

Ausztriában, Shakespeare élete korában, nem igen kedveztek a

viszonyok a színházaknak s színészeknek. Német császár 1576—1612-ig

II. Eudolf volt, ki 1 578 óta Prágában lakott és csak alchymistikus kuta-

tások iránt érdekldött. Bécsben 1 594 óta Kudolf testvére s késbb
utódja, Mátyás, székelt, ki folyton pénzhiányban szenvedett. Midn
1611-ben rokonát, tiroli Annát nül vette, jobbra fordultak ugyan anyagi

viszonyai, de most meg a podagra kezdte az öreg urat kínozni. A csá-

szárnak egy másik testvére, Miksa, 1612—1618-ig Innsbruckban lakott

;

ez ntelen volt. Egy negyedik osztrák udvart találunk Gráczban, a Habs-

burgok stájer ágát, mely szintén szegény volt ós szerény háztartást vitt.

Tehát Prága, Bécs, Innsbruck és Grácz az osztrák udvarok ; majd

mindenütt ntelen fejedelmek, kevés pénz és egyszer élet. Hozzájárul-

tak a reformátió s ellenreformátió kegyetlen harczai, melyek nem
sokára minden életkedvet elöltek az iszonyúan nyomorgatott népben.

Nem csoda, ha e vidékek nem igen vonzották az angol komédiásokat,

kik els sorban a fényes és bkez udvarokat, azután a jókedv és gaz-

dag népet szerették és felkeresték. De azért megjelentek k az osztrák

berezegek székhelyein is.

Shakespeare idejébl találjuk az osztrák tartományokban a szín-

háznak egy lelkes védjét is. Ez Hippolytus Guarinonius (Guarinoni), a

*) V. ö. ismertet czikKemet e Közlönyben, V. kötet, 1881, 320—333 1.
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tiroli fherczegnk házi orvosa, ki 1610-ben Ingolstadtban egy Orewel

der Verwüstung (A pusztulás borzalmai) ez., közel másfélezer lapra terjed

furcsa orvosi munkát adott ki, melyben többek közt fejtegeti, hogy az

embernek, egészsége megóvása szempontjából, szórakozásra s mulatságra

is van szüksége ; e mulatságok közt pedig legtöbbre becsüli szerz a

tragédiákat, komédiákat és színmveket, milyeneket maga is Német-

országban vándorló németalföldi és angol komédiásoktól ismételve látott.

Ouarinoni nagyra becsüli a jezsuiták darabjait ájtatos tartalmuknál

fogva, de még többre a világi darabokat, melyeken jókat lehet nevetni.

Látni való, hogy a tudós orvos az angol drámákban a bohócz (a Pickel-

háring) komikus alakjára fekteti a fsúlyt, annyiban nem egészen alap

nélkül, mert a clown csakugyan mind nagyobb szerepet foglalt el e szín-

mvekben s idvel még a tragédiákban is volt a fszereplk egyike

(rendesen a társaság igazgatója játszotta). Guarinoni az els ember

Németországban, ki a színháznak pártját fogja s a színi eladásokat

hasznosaknak és dicséreteseknek mondja. 1

)

Az angol komédiások az osztrák tartományokba Németországon

keresztül jöttek ; azért fontos, hogy e németországi angol csapatokat

figyelemmel kísérjük.

Az els angol társaság 1591. febr. 10-én kelt ajánló levéllel jelent

meg Németországban Browne Róbert, Saxfield (helyesen Sackville)

Tamás s mások vezérlete alatt ; 1592. augusztus 30. Majna-Frankfurtban

volt. E csapat nemsokára ketté oszlott ; így keletkezett az angol komé-

diások németországi két ftársasága : a braunschweigi udvari színészek

Sackville, és a hesseni udv. csapat Browne, Webster és 1606 óta Green

János vezérlete alatt. Ezekhez járult harmadik fótársaság gyanánt a

brandenburgi és szász udvari komédiások csapatja, körülbell 1605 óta,

Spencer János alatt. E három csapat elnevezése váltakozik idnként,

vezéreik sem mindig a nevezett színészek ; általában mégis megkülön-

*) Könyvében egy érdekes adatot találunk, mely más szempontból

figyelmet érdemel. A 265. 1. említi, hogy Paduában (hol maga 1590-ben

Magister Artium et Medicináé lett) egy «Cassandra von Vénedig* nev n
tanúit, ki nyilvánosan a legtudósabb férfiakkal vitázott és nagy tudomány

birtokában volt. — Feltn már most, hogy Portia a Shakespeare Velenczei

Kalmárjában, mely 1594-ben készült, szintén azt állítja, hogy Paduában

végezte a jogot ; ez annál feltnbb, mert Shakespeare forrásában, a

Pecoroneben, nem Paduára, hanem Bolognára hivatkozik, s így a költ

bizonyosan tudatosan tért el forrásának ezen adatától. Különben újabban

ismételve hangsúlyozták, fleg Elze, hogy Shakespeare Velencze és Padua

viszonyait a XVI. század végén meglepen ismeri, mibl némelyek azt

következtették, hogy személyesen is járt Fels-Olaszországban.
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böztethetjük ket egymástól és más kisebb társulatoktól, s elég ponto-

san követhetjük vándorútjukon.

Az els, a Sackville
1
) csapatja, 1617-ig Heinrieh Július wolfenbüt-

teli herczegnek (az ismeretes drámaírónak) szolgálatában állott és sok-

felé játszott nyugati Németország városaiban, fleg Majna-Frankfurtban.

E csapat tagjai hamar tanultak meg németül s németül játszottak

1604-ben Nördlingenben (Romeo és Julitha, Shakespeare valamely darab-

jának els felemlítése Németországban!), 1605. Frankfurtban, 1606.

Rostockban, 1611. Hallében (A velenczei zsidó).

A második, a Spencer 2
) társulata, 1604 óta a brandenburgi

választófejedelem szolgálatában mködik Berlinben, utóbb 1609 óta

Drezdában, 1611-ben Königsbergben, 1613-ban Nürnbergben s Regens-

burgban, 1614-ben Heidelbergben, 1615-ben Kölnben s 1617-ben újra

Drezdában. A társaság 19 színészbl s 15 muzsikusból állt. A csapat

tagjai angol protestánsok (nem menekült katholikusok, mint régebben

hitték) voltak, mit onnan tudunk, hogy Kölnben egy buzgó szerzetes

meg akarta ket téríteni, a mi azonban csak egy színészszel sikerült.

Spencer-Stokfisch 1620-ban fordul utolszor el; a harminczéves háború

valószínen elzte Németországból.

Szintén brandenburgi szolgálatban 1608—1613 egy Róbert Art-

cher nev csapatvezet szerepel Frankfurtban s Berlinben. Társulata

kisebb s csekélyebb jelentség volt.

A harmadik nagy angol társaság a hesseni tartománygrófé, mely

elbb Browne (Braun) Róbert 8
), utóbb Webster György, végre Green

(Grün) János vezérlete alatt állott és 1592—1607-ig szerepel Casselben

s más középnémetországi városokban.

£ három angol társulattal az osztrák udvaroknál is találkozunk.

Egy angol csapatnak els nyoma Ausztriában 1595-bl való, midn
Móricz tartománygróf prágai ágensének pártfogásába ajánlja színészeit,

ha azok Prágában fellépni szándékoznának ; de nem tudni, vajon való-

ban eljöttek-e Prágába. Tizenöt évvel késbb, 1610-ben, sok fejedelem

érkezett II. Rudolf meghívására Prágába. Ekkor eladtak a jezsuiták

l
) Ez komikus széliekben Bouset Jánosnak is nevezte magát, s

feltn, hogy a braunschweigi berezegnek ós Ayrernek darabjaiban a komi-

kus alak neve Bouset vagy Posset János. Nem lehetetlen, hogy ez elneve-

zés a híres angol színészre megy vissza, de azt már nem hiszem, hogy a

német Posse (bohózat) is tle nyerte nevét, mint szerznk a 31. 1. állítja.

a
) Ennek neve komikus szerepekben Hans Stockfisch.

3
) Ez elször 1586-ban fordul el Londonban mint a tekintélyes

Worcester-társaság feje. Majd Angol-, majd Németországban találjuk : így

1606-ban Frankfurtban, 1610-ben Londonban, hol egy új társaságot alapít,

1619- s 1620-ban Prágában, mire végkép eltnik.
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egy Elias ez. drámát, a Carolinum tanítványai pedig Hirzweg Henrik

magisternek Behazar ez. tragédiáját. Valószín, hogy ekkor a easseli

színészek is Prágában voltak fejedelmükkel s hogy a következ évben

Bécsbe is kísérték t. De biztos adataink e szerepléseikrl nincsenek.

Angol komédiásokról Bécsben egyáltalában csak egy kétségtelen adat

van : egy folyamodvány a frankfurti tanácshoz, melyben egy angol tár-

sulatnak (meg nem nevezett) vezetje eladási engedélyt kérve arra

hivatkozik, hogy Grün János társaságával 1617-ben Bécsben az udvar

eltt játszott. *)

Bécs 9
) nem vonzotta a színészeket, de igenis a császári udvar.

Midn Mátyás császár 1613-ban Kegensburgban birodalmi gylést tar-

tott, angol és franczia komédiások, köztök Ertzer Ruprecht (talán Art-

cher Bobért?) és Spencer János is, játszottak eltte. Fleg tetszett

•Konstantinápoly elfoglalása » ez. darabjuk, melylyel Spencer már
1611-ben Königsbergben s 1612-ben Nürnbergben elragadta a közönsé-

get. A következ évben a császár a cseh tartománygytílésre ment Bud-

weisba, hol a jezsuiták adtak el egy darabot, s onnan Linczbe, hol

olasz színészek játszottak, kik t 1614 novemberében Bécsbe is elkísér-

ték. Ez olasz színészek öt havi eladásaikért (az úti költséggel együtt)

5279 forintot kaptak, a mi elég tisztességes tiszteletdíj. Mátyás 1617-ben

Prágába ment, hol Ferdinándot cseh királylyá koronáztatta. Ekkor a

jezsuiták Nagy Konstantinról adtak el egy drámát. Angol sízneszekrl

nem történik említés, de Green János és Spencer János ezen évben is

húztak fizetést a császári pénztárból, amaz 200, ez 100 forintot; de

valószínleg csak Green játszott Prágában a császár eltt, Spencer pedig

Drezdában, hol Mátyás augusztus havában néhány napig tartózkodott.

A Green társulata a stájer herczegek kedvelt színészei voltak, a

kik mindenütt megjelennek, ahol a Habsburg-ház stájer ágának tagjai

élnek vagy megfordulnak. Hogy a stájer fherczegek mennyire becsülték

angol komédiásaikat, mutatja Károly fherczegnek (ki akkor brixeni s

boroszlói püspök volt) 1617. márcz. 18-án kelt s Dietrichstein bibornok-

hoz, a morva helytartóhoz intézett levele, melyben a színészeket feltn
melegséggel ajánlja különös pártfogásába. Ez angol komédiások való-

*) Az els (hivatásszer, nem mkedvel) német színész Bécsben,

Ibele Bertalan, 1615-ben fordul el; a második, Schmidt Henrik, 1617-ben

Prágában.
2
) Itt megemlítem, hogy az angol komédiasok innsbrucki szereplésé-

rl semmit sem tudunk. 1610 eltt nem játszhattak a tiroli fvárosban,

mert Guarinoni ezen évben megjelent könyvében világosan beszél német-

alföldi s angol komédiásokról, «kik Németországban játszanak.* De késbbi

szereplé8ökrl sincs eddig adatunk.
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színén a Green csapata, mely 1607. és 1608 ban Gráczban játszott.

E társaság 1616-ban Danzigban volt, honnan Varsóba (a lengyel királyné

Károly fherczeg testvére Konstantia, tehát szintén a stájer Habsbur-

gok sarja volt) s utóbb Szilóziába ment. Innen ajánlja ket Károly fher-

czeg Dietrichstein bibornoknak. Midn e magas pártfogóik Prágába

mentek a cseh király megkoronázására, Green csapatja is követi ket.

Tehát ez és nem a Spencer csapatja játszott Prágában 1617-ben. Hogy
Greent a habsburgiak annyira pártolták, talán onnan is volt, hogy

maga s színészeinek nagy része katholikusok voltak, míg Spencer és az

emberei az osztrák tartományokban szenvedélyesen üldözött protes-

táns egyházhoz tartoztak.

E szempontból érdekes az az adat is, hogy midn Pfalzi Frigyes,

a protestáns fejedelem, cseh király lesz, 1619-ben angol komédiások is

jelennek meg udvaránál Prágában ; de nem a katholikus Green, hanem
ennek régi szövetségese, a protestáns Brown Bóbert társulata.

Green János fiatal korában jött Németországba, hol elször

1606-ban találjuk, és csak 1628-ban tért vissza hazájába. Green 1607-ben

Gráczba jött, hol társaságával nemsokára nagyon megszerették ; els

sorban novemb. 19-ig játszottak, aztán elkísérték Ferdinánd fherczeget,

ki a birodalmi gylésen H. Budolf császárt helyettesítette, Begen6-

burgba. Ez útban Passauban két darabot adtak : «A tékozló fiúról* s a

« Zsidóról » (Marlowe, A máltai zsidó). Visszatértök után a gráczi udvar

Magdolna fherozegnnek (Ferdinánd húgának) eljegyzését Medici Cosi-

moval ünnepelte. Ekkor, t. i. 1608. febr. 6—20-dikáig az angol komédiá-

sok majd minden nap játszottak ; minden egyes eladásért 40 tallért

kaptak. Hogy a fherczegi család mennyire érdekldött az angol komé-

diások iránt, láthatjuk Magdolna terjedelmes és igen érdekes két leve-

lébl (76—82. 1.), melyekben az eladásokról szól s többek közt meséli,

hogy az egyik színész párbajban megsebesült *) s hogy a fherczegi csa-

lád a beteget saját palotájában ápoltatja.

Hogy Green 1617-ben Bécsben játszott, már említve volt ; 1626-ban

Frankfurtban találjuk, honnan nem Gráczból, hanem Angliából jött

;

elbb két hétig Kölnben mködött. Frankfurtból Drezdába ment, hol a

társaság 1626. június 1-tl deczember 4-ig játszott. Végre a harmincz-

éves háború iszonyú eseményei haza zték a vén színészt : 1628-ban

visszatért Angliába, miután frankfurti búcsúja alkalmából még néhány

«új és kiváló • darabot — köztük egy régi hagyomány szerint Shake-

speare Hamletjét is — színre hozott volt.

*) A beteg egy jezsuita páternek gyónt, — tehát a papságnak nem
volt kifogása a színész mestersége ellen. Nem egészen egy századdal késbb
megtagadják a protestáns lelkészek a színészektl az iirvacsorát!

Digitized by VjOOQIC



KÜLFÖLDI IRODALOM. 497

Green drezdai repertoireja eddig is ismeretes volt. 1
) Magdolna

fherczegn levelébl megismerkedünk az angol komédiásoknak Grácz-

ban eladott darabjaival is
9
). Ezek a következk (a mint Magdolna adja

a czímeket)

:

1. Von einem König von England, der sich in eines Goldschmieds

Weib verliebte und sie entführte. (Valószínleg Heywood IV. Eduárd-)*,

mely 1600-ban jelent meg nyomtatásban).

2.* Comoedie vont verhrnen Sohn. (Az angol komédiák 1620-iki né-

met gyjteményében is megvan.)

3. Von einer fromrnen Frau von Antorf (azaz Antwerpen).

4.* Von dem Doktor Faustus (természetesen Marlowe tragédiája

értend, mely 1588-ban jelent meg).8
)

5.* Von einem Herzog von Florenz, der sich in eines Edehnanns Toch-

ter verliebt hat. (Massinger, A ftórenczi nagyherczeg. Nem lehetetlen,

hogy az angol költ ezen idben Green társaságánál Gráczban volt és

egyenesen a nászünnepély számára írta ezt a darabot.)

6.* Jemand und Niemand. (Az 1620-iki gyjteményben is.)

7.* Von des Fortunatus Beutel und Wunschhütel (ugyanazon gyjte-

ményben).

1
)
Közli pl. Genée, Geschichte der Shakespeare'schen Dramen in

Deutschland, Leipzig, 1870, p. 166. A fent csillaggal jegyzetteken kívül

Drezdában 1626-ban még a következ darabok adattak el: 1. Von der

ChrUta bella. — 2. Bomeo und Julietta. — 3. Amphitrio. — 4. Vont

Kimig in Spanien und dem Vice-Roy in Portugált. — 5. Július Caesar.

— 6. Von der Chrysella. — 7. Herzog von Ferrara. — 8. Vont König in

Danemark und König in Schweden. — 9. Von Hamlet einem Prinzen in

Danemark. — 10. Orlando Furioso. — 11. Hieronymus, Marschall in

Spanien. — 12. Haman und Königin Esther. — 13. Die Martyrin

Dorothea. — 14. König in Arragona. — 15. Der behendige Dieb. — 16.

Herzog von Vénedig. — 17. Von dem altén Proculo. — 18. Herzog von

Mantua und Herzog von Verona. — 19. Lear, König in England. — 20.

Vom Gevatter.— 21. Gráf von Angiers. Tehát 1626-ban már Shakespeare-

nek öt darabja került Németországban színre.

2
)
E levélben a jezsuiták három darabja is fel van említve, melyek-

nek eladásán a fherczegn jelen volt, köztök Von Cipriano und Justina,

tehát ugyanazon tárgyról," melyet Calderon A csodatév Mágusz ez. drámá-

jában feldolgozott.

s
) Marlowe két leghíresebb darabja (a Faust és A múltai zsidó) egy

würtembergi keresked feljegyzése szerint, már 1592-ben adatott Frankfurt-

ban. A harmincz éves háború idejébl keveset tudunk német színi eladá-

sokról ; bizonyára igen ritkák is voltak. De a háború lezajlása után ismét

felébred a színi élet és Marlowe darabjai már 1651-ben Prágában színre

kerülnek.
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8.* Von Juden. (Marlowenak A máltai zsidó ez. drámája, mely

1 589-ben jelent meg).

9. Von den zwei Brüdern Köniy Ludiciy und Köniy Friedrich von

Ünyarn. Worin der Köniy Friedrich schliesslich Alles erstochen und ermor-

det hat.

10.* Von eineni Köniy von Cypern und cinem Herzoy von Venediy*

(Shakespeare Velenczei kalmárja. Ennek kézirata megvan a bécsi udvari

könyvtárban s Meissner (p. 131— 189) teljesen közli).

11.* Von dem reichen Mann und dem Lazarus.

Szintén Green repertoirejából való, ha gráczi eladásban nem is

mutatható ki

:

12,* Von eine?n Könvj von Enylaiid und einem Köniy von Schottland

(eladva Cassel, 1607. Az 1620-iki gyjteményben is megvan).

Legfurcsább a 9-dik számú darab, mely állítólag magyar tárgyai

tartalmaz. De valószín, hogy itt Magyarország csak mint távol es,

ismeretlen vidék van felhasználva. A dráma tárgya az volt, hogy a

király féltékenységbl testvérét, nejét s egész udvarát meggyilkolja,

csak a bohócz marad életben, mert liszttel keni be arczát s halottnak

tetteti magát.

Legérdekesebb a 10-dik számú darab : Shakespeare Velenczei kal-

márja 1608-ban a gráczi német színpadon, midn a nagy költ maga
még ereje teljében s dicssége tetpontján mködött Londonban

!

E darabnak a bécsi udvari könyvtárban lev kézirata a XVII.

századból való s a drezdai udvari színházból került Bécsbe. E darabot

Halléban 1611-ben, Drezdában 1626-ban és 1674 ben és Prágában

1651-ben is adták. Kétségtelen, hogy a Shakespeare remekének átdol-

gozása, — de mily átdolgozás ! A bohóczé a fszerep ; minden vastaggá,

durvává vált, s csak a cselekvény fmomentumai és néhány hely szó-

szerinti fordítása emlékeztetnek az eltorzított eredetire.

A darab czíme : Das wohl yesprochene Urtheil einea weiblichen Stu~

denten oder der Jud von Venediy. Tudvalevleg a Shakespeare drámá-

jának eredeti czíme The jewe of Venyce volt. A zsidónak a neve Barrabas,

mint a Marlowe színmvében, és az els felvonás némileg kapcsolatba

hozza a két darabot egymással. Cyprus királyának fia ugyanis üldözteti

a zsidókat s kivándorlásra kényszeríti. Barrabas bosszút forral s követi

a királyfit, ki Velenczébe megy, hol Ancilletába beleszeret. Itt kifogy

a pénze és mivel atyja parancsa szerint a legszigorúbb incognitóban

utazik, nem tehet másképen, mint hogy egy zsidóhoz fordul kölcsönért.

Most ajánlkozik Barrabas, kire a herczeg rá nem ismer , s a zsidó

megköti a szerzdést mint Shakespearenél. Csak e kiindulásban emlé-

keztet a német átdolgozás Marlowe darabjának zsidó-üldözésére (mely-

rl a szereplk említést is tesznek), további menete s kifejldése Sha-
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keBpeare drámájának — torzképe. A két darab pontosabb összehasonlí-

tását különben másokra bízom.

Az angol komédiások tehát 1595., 1610., 1617. és 1619-ben ját-

szottak Prágában, 1617-ben Bécsben és 1607-ben s 1608-ban Gráczban.

Ezt bizonyítják a korabeli adatok, melyeket a folytatott kutatásoknak

remélhetleg szaporítani sikerül. De az eddig elért eredmények is igen

becsesek, mert a XVII. századi német dráma és színház történetének

egy egészen ismeretlen terét világítják meg.
Heinkich Gusztáv.

Internationale Zeitschrift fttr allgemeine Sprachwissenschaft , von

F. Techmer, I. Bánd, 1. Heft, mit über 80 Holzschnittfiguren und

lithographierten Tafeln. Leipzig, 1884, 256 lap. Ára 6 mark.

Ez új folyóirat szerkesztje, az ismeretes «Phonetik* szerzje

(Lipcse, 1880), természettudományi és philosophikus elkészültséggel

fog feladatához. Az általa alapított folyóirat tág körébe belevonja egy-

aránt a nyelvészet természettudományi, psychologiai és historicus olda-

lát. Az els a jelzési anyag mindkét körével foglalkozik (phonetika,

graphika), a második ennek psychicus értékesítését tárgyalja, a harma-

dikhoz a nyelv phylogenetikus és ontologikus fejldése tartozik. Más
szavakkal, ez utóbbi a tényleg ismert nyelvek rendszerének megalkotá-

sával, az anyanyelv ül. az idegen nyelvek elsajátításának módjával

foglalkoznék.

Az elttünk fekv félkötet, W. von Humboldt emlékének szentelt

néhány oldal után, adja a programmot, ezután pedig az értekezéseket.

Ezek németül, francziáúl, angolul avagy olaszul lehetnek írva. Ismerte-

tések, bibliographia és egyéb közlemények a kötet végére lévén utalva,

csak a félév múlva megjelen második fólkötetben fognak megjelenni.

A vállalatot F. Pott tegise alatt vezetik a tudományos világba.

Az 1—68. oldalt az Einleitung in die all//emeine Sprachwissenschaft-iÁiiaik

harmadik lenyomata- tölti be, nagyrészt kiegészítve az újabb bibliogra-

phiával. Következik F. Techmer Naturwissensqftliche Analyse und Syn-

these der hörbaren Sprache 69— 170. Az értekezés czélja a nyelvészekkel

megismertetni a légzési leveg segélyével eszközlött hallható kifejezési

mozdulatoknak acusticus és physiologiko-genetikus mivoltát. A tágasabb

értelemben vett phonetika felöleli a máskép létrehozott hallható kifeje-

zési mozdulatokról szóló tant is ; ezek közül azonban e helyütt csakis

a «clicks» avagy poppysmata említtetnek fel, tekintettel arra, hogy a

csattanás közönséges beszódszerveinkkel idéztetik el (homorgane laute).

Mellesleg szerz a szakértnek is szándékozik valamit nyújtani, felhoz-

ván az újabb kutatás eredményeibl egyet mást , mit phonetikájába

még nem vehetett fel.
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Szerz terve a hallható beszédet impressiv és expressiv pályáján

követni, leírni a tüneményeket mindkét esetben analytice és synthetice,

és az így nyert eredményeket egymással egybevetni. Világos, hogy ezek-

nek egyezése tanúskodnék a kutatás módjának helyességérl, minthogy

a felett , hogy a két rendbeli inductio végeredményeinek egymással

egyezniök kell, kétség fenn nem foroghat. A zöngék (például : a, e, i, o,

u) képzésénél szerz az acustdcus és genetikus synthesis eredményeinek

meglep megegyezését örömmel constatáihatja (153. lap), mivel a száj-

üreg elre es részének alakulatai a mesterséges toldóéval egyeznek.

Miután azonban a vocalis (zönge) számos genetikus variabilének func-

tiója és ezek egymást compensálhatják (76, 2. jegyzet, 06 98, a 3. jegy-

zetnél) : tévesen járnak el azok, kik a hangok evetemáját kizárólag

genetikus utón akarják megállapítani, mint Bell (156, 1. jegyzet, kit

munkája második.kiadásában sajnálatunkra Sievers is követ 77, 3. jegy-

zet). Maga Techmer bven fejtegeti az akustikus analysist és itt nekünk

laikusoknak különösen König manometrikus apparátusa ötlik szemünkbe,

mely tizennégy változékony hangmagasságú analysáló resonatorból áll.

Ismertnek tételezvén fel azt, hogy a hang színezete a* «harmonique8B

(partialis avagy félhangok) mennyiségétl, ersségétl, magasságától és

tartalmától függ, és ezek mindnyájának megfelel a tova terjeszkedési

curva alakja : megtanuljuk, hogy a phasis avagy a partialis hangok fel-

léptének ideje (interferentia) sem közönyös (102) ; egyúttal König meg-

tanít bennünket arra is, hogy a «harmoniques» intensitása az emberi

szónál épen nem szabályszeren kisebbed, hanem változatos. Míg a

mesterséges hangszernél csakis a felhang relativ magassága mérvadó

(Grassmann után Auerbach dolgozatából 78, 4. jegyzet), addig az emberi

szónál más zöngével is találkozhatunk (Tonhöhe und Klang sind vari-

abel), mi megegyezik Techmer tanával (76, 2. jegyzet), mely szerint a

szájüreg cavité buccale toldó (ansatzrohr) szerepében nemcsak hangvál-

toztatólag, hanem egyszersmind létrehozólag (schallerzeugend) mködik.
Ugylátszik, hogy e tételt nemcsak a neszekre kell értenünk, melyek a

legnagyobb aperturátóli eltéréssel együttesen növeked mérvben lépnek

fel. Azon kérdésre, mi zeng eredetileg, mi hozza létre az alaphangot,

azt feleli, hogy a kihajtott leveg és a chordse vocales (hangszalagok),

tehát két tényez mködik közre, és pedig a registrum superius esetében

az els, az inferius esetében pedig a másik factor a preedomináló. De
hogy visszatérjünk az acusticus analysisre, megjegyzendnek tartja

Techmer, hogy a susogásnál eltérbe lép felhangot characterizáló hang-

magasság a zöngék elkülönítésére nem elegend, miután e magasságban

több zönge megegyezik (81). A zöngék rendszerének megalkotásánál a

normalhangok kérdésével találkozunk. Igen világos, hogy e rendszernek

a tényleges nyelvben elforduló zöngékével meg kellene lehetleg egyez

-
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nie. Miért is elvetendnek tekinti Techmer Trautmann-nak a vocalicus

intervallumokra épített systemáját (egy/dur accord) és egyenl hang-

magasságú intervallumokat talál felveendknek. Csakis ideális vocales-

nek felel meg szerinte a Grassmann rendszere (78 4), mely szerint az

a = alaphang + valamennyi felhang,

u = alaphang + els felhang,

i = alaphang -I- utolsó felhang.

De a hányadik volna az utolsó ?

König szerint (84, 1. jegyzet) az a actiója kiterjed a 7-ik lángig; a

legnagyobb intensitással rezegnek a 4-ik, 5-ik és 6-ik. Ezek, ha az alap-

hang uía = c, a következk c" e" g" = ut*, mi*, soU. Az u-nél csak az

octav avagy els felhang vibratiói intensivek ; a harmadik lángon,

melynek resonatora a hármas multiplicatum g'-re van hangolva, ritkán

észlelni igen gyenge hatást. Az i-nél, ha ut s-n énekeltetik, csakis az

els és második láng jönnek mozgásba. Auerbach észleletei (101, 2. jegy-

zet) az a-ra nézve megegyeznek.

De áttérünk a genetikus elemzésre ; az acusticus synthesis körébl

csak is azt tartván még megjegyzendnek, hogy az analysis helyességét

bebizonyítottnak tekintjük, ha a Helmholtz-féle vocalapparatus az em-

beri hang vocalhangjait csakugyan visszaadja. Elször is a beszédszer-

vek kimeríten leiratnak, és pedig a trachea, a larynx és az azt követ

üregek (cava). Az egyes elementáris mozgások articulatióknak mondat-

nak. Bármely hang (laut) számos articulatióból áll (146), a beszédszerv-

nek egy része sincsen teljes nyugalomban (eltér a természetes nyugalom

helyzetébl és ép ez az articulatió, 109), az intensivebb exspiratióval az

antagonistikus meggátlások egyidejleg létesíttetnek, mi az innervatio

egységes voltából magyarázandó. A hang (laut) e szerint a concertáló

articulatiók legkisebb hallható összmunkája, más szóval resultanteja

(eredménye) az egymással egyidejleg küzd articuláló erk labilis

egyensúlyának. — Érdekes, hogy Techmer defínitiója szerint a pausa az

articulatió és hang együttes megsznése, és pedig nem végtelen kis idn
át — helyesen, mert ez kikerüli a megfigyelést, mihez járul, hogy a

clausur hangoknál (nevezetesen a hangtalanoknál) az articulatió ép

akkor culminál, midn Hoffory szerint pausát kellene statuálnunk. De

már Brücke is úgy vélte, hogy a betk tulajdonkép a beszédszervek

bizonyos beállítását (Stellung) jelölik. E szerint a pausák más-más

jegyekkel jelöltetnének, a szerint, hogy a cavum pharyngo-orale mily

táján képeztetnek az ket szül zárak. Igen érdekes e részben Fledström

újabban ismét közzétett értekezése (Bezzenberger, Beitráge VIII. 1— 35).

Szerinte az explosiv és implosiy clausur hangok csakis átmeneti soroza-

toknak tekintendk a zöngék és a hangtalan momentumok közt. Elte-

kintve az exspiratio ersségétl, az implosiv és explosiv p közti különb-
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ség az átmeneti phasisok megfordított sorrendjében volna megadva.

Kitnik ebbl, hogy genetikus szempontból ama kérdés eldöntése:

vájjon léteznek-e geminaták, csakis a clausur hangok definitiójától függ.

Itt is eliminálandónak látszik, a mi meg nem mérhet, és az acusticus

benyomás után kell indulnunk. — Az együttes articulatiók rendszere

után átmegyünk az egymás utánira, a szótagra,, mihez a 6. táblán az

«ist és wirklich wahr» mondatnak •transscriptio pysiologica notis musi-

cis analoga* -ja járul. Ez írás szerint olvasni is lehetne, ha az egyes arti-

culatiók innervatiója a köznapi életben nem történnék az öntudatlanban.

Következik F. Techmer Tramseription mitteh der lateinüchen Kur~

sivschrift 171— 186. G. Mallery Sign language (optikus kifejezési mozdula-

tokkal) 193—210. Friedrich Müller Sind die Lautgesetze yaturgesetze !

211—214. Ha megengedhet, úgymond értekez, hogy hasonlattal éljen,

akkor a hangtörvényeket összeállítaná azokkal, melyek az emberi erköl-

csök és szokások felett uralkodnak, például a divat törvényeivel. Mire

megjegyezzük, hogy deterministicus szempontból nézvén az ember

összes tevékenységét, nem lehet feltennünk azt, hogy épen a kifejezési

mozdulatok terén ne uralkodjék törvényszerség. Az emberek beszédük-

ben (in ihrem Sprechen) épúgy mint egyéb mködéseikben a történeti •

áramlatot fogják visszatükrözni, természetesen saját természet szabta

szervezetüknek megfelelleg. Ha mindenkép hasonlítani akarunk, akkor a

phonograph-éval vetnk össze a mi szabadságunkat a nyelvanyag terén
;

csakis az értékesítést illetleg felötl a különbség ; de kétségtelen, hogy

minden egyes felszólalásra minket is csak suffíciens okok határoznak el.

Max Müller, Zephyros und Gahmha 215—217. A két szó azonosí-

tásából csinált mythologia

!

L. Adam De la catégorie du genere 2 IS—221. A nyelvek egy részé-

ben a szók osztályokba sorakoznak, melyeket a mi gramatikánk nemek-

nek (genera) szokott elnevezni. Kérdés, mért hiányzik némely nyelvekben

ez osztályozás és mily szempontok szerint osztályoznak a többiek.

Czikkiró G. Opperttel polemisál, ki On the classification of languages

(Madras, 1879, azóta megjelent Trübnernél Londonban) czím mvében
e kérdést csak röviden érinthette. Nem olvasván L. Adam-nak Du génre

dans lesdiverses langues (Paris, 18S3) czím könyvét, mely könyvtárunk-

ban még hiányzik, csakis a czikk végsoraiból idézzük szerz ama nézetét,

hogy a genus problémái mindaddig nagy nehézségeket fog gördíteni a

megoldás elé, míg minden népre nézve nem , alapíthatjuk meg exacte a

mythologikus korszakok egymásutánját. E grammatikai kategória eddig

absolument inexpliquée.

Sayce The person-endings of the indo-european veri 223— 225. Sze-

rinte a verbum finitum végzetei nominális eredetek. Egy reconstruált,

syha os'poui = ego verbum
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T/éfi ©epe? = tu scelu8val állíttatnak össze. Az indgerman hang-

törvényekbl a szerz sokat nem ismer, csak az hiányzik, hogy a theoria

számára ezeket átalakítsa. Igaz, hogy a verbal suffixumok pronominalis

eredetének védi sem idegenkednek ily mködéstl, hacsak nem akarják

megengedni, mint Dutens, hogy (ma kivételével) a különböz hangcom-

plexnmok eredetileg bármely személy avagy szám megjelölésére szolgál-

hattak. Emez orthodoxokkal szemben Sayoe a haeresist képviseli.

(V. ö. Delbrück, Einleitung in das Spraclistudium 96). De mi biztosít

bennünket arról, hogy az elttünk ismeretes legrégibb alakok nem bir-

tak elzkkel ? Az analysis, mint Paul, Principim 181, helyesen mondja,

például schu + ster-H eredményhez vezet. A német nyelvnek elttünk

ismert története segélyével ezt rectificálhatjuk, de utoljára is újonnan

oly elemekhez jutunk, melyeknek történetét tagadásba venni, csak azért,

hogy nem ismerjük, még is csak nem lehet.

Brugman, Zur Frage nach den Verwandschaftsrerháltnissen der indo-

yermanischen Sprachen 226-256. Az indgerman nyelvek csoportosítása

problémájának rövid története után felveti a szorosabb összefüggés

kriterionjának kérdését. Ez ismérv szerinte «a közösen foganatosított

ujitást. Itt természetesen kérdéses, mi az új, mi az eredeti, és Brugman
elismeri, hogy a majoritás még nem bizonyít az eredetiség mellett. így az

véleménye szerint p. ó-ir. berim, gót. baira, ószláv. ber$, örmény bérem,

zend baramij albán biér, szemben az ind. bharami, lat. fero és g. • ^-val
nem bizonyít a b eredetibb volta mellett. A bizonyítékot tehát más
honnan kell meríteni : a fenforgó példánál a hangphysiologiában véli

feltalálni. A közös avagy együttes foganatosítás mellett pedig nem szól-

ván történeti bizonyíték, nem marad más hátra, mint a közös (és pedig

a phonologikus, flexiv, syntaktikus és lexicalis) újításoknak (egyaránt)

csakis oly nagy számát tekinteni bizonyítéknak, mely a véletlent kizárja.

Mint Pott mondja, a legkülönbözbb éghajlatok embereinek testi lelki

hasonlóságánál fogva nagyon is megeshetik, hogy egymástól függetle-

nül hason gondolatokra, alakulatokra jussanak. De mit mondjunk

ugyanazon törzs hasonló test ós szellem egyéneirl ? Pedig ilyeneknek

tekintik a különböz indgerman nyelvek jelenlegi beszélit a közelebbi

rokonság vitatói. Man hat zu berechnen, úgymond Pott, wo das Maass der

Möglichkeit für wechselseitig unbeeinflusste Ueberrinstimmung solcher Art

zu iveit avsgedehnt, in Unmögiichkeit umzuschlagen droht. Tehát valószín-

ségi calculussal állunk szemben. Brugman már most keresztül megy hót

indgerman nyelv (az albánt nem veszi fel) hang-, alak- ós mondattanán

és szótárán és kiírja az egyezéseket és minduntalan más-más nyelvek

egyeznek. Ha mind eme részleges egyezések avagy, ha úgy tetszik, újí-

tások csakis szomszédoknál voltak lehetségesek, akkor az indgerman

törzs folyvást keresztül kasul vándorolt a jelenleg indgermánul beszél
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népek lakta területen. Nézzük inkább a történeti idkben, mint terjed-

tek el a nyelvek p. a latin és mily alapon keletkeztek az új egységek.

Á meghódítottak kiejtése befolyással volt az eltanult nyelvre, mint Ascoli

állítja. De nem bocsátkozunk fejtegetésekbe. Brugman azt hiszi, hogy

az ind-perz8a és litván-szláv szorosabb egységeken kívül, tán sikerülni

fog az olasz-keltet is kimutatni (a b futurum, az o tök i gen. sing.-a és

egyéb adatok alapján). Dr. Mayr Aurél.

Lexicon Pindaricum. Composuit Joannes Rumpel. Lipsiae. In aedibus B.

G. Teubneri, 1883. 8-r. Ára 12 márka.

A Rost-tói kiadott Damm-Duncan-féle Lexicon Homerico-Pinda-

ricum megjelenése óta (1831) nagyot lendült még az oly ritkán felkere-

sett irónak is, mint Pindarosnak, az átvizsgáltatása. A szövegkritika sok

nevezetes dolgot hozott napfényre : új alakokat, syntaktikai fordulato-

kat, 8 különösen a Pindaros jelentéstanának és synonymikájának nem
egy érdekes fejezetébe hozott világosságot. Hogy a metrikai és rhyth-

mikai kutatásofi is mennyire megtisztították a szöveget oda nem való

vagy romlott elemektl, nyilván való. Az elbbire elég Tycho Momm-
sent, utóbbira Schmidt Henriket említenem.

Pindarosnak minden lelkes barátja nagy örömmel vehette tehát a

hírt, hogy végre van egy teljes Pindaros-lexikonunk, még pedig oly ki-

tn tudós kezébl, mint a min Rumpel, kinek Lexicon Theocriteumát

a kritika oly elismeréssel fogadta.

Férdeme Rumpel jelen szótárának a kifogástalan teljessé*!. Nincsen

az a valamire való (azaz csak kissé fontosabb) variáns és coniectura,

melyet meg ne találnánk benne. Nincs az a számba vehet jelentéstani

vagy phraseologiai magyarázat, mely e szótárban meg ne volna. Kiter-

jeszkedik az illet szó összes, Pindarosnál elforduló helyeire ; még a

számtalanszor ismétldk is mind megvannak benne (pl. -».:, ts stb.). —
Sokszor szolgáltatja, s helyesen, a scholionokat, hogy a szó jelentésének

fokozatos felderítését kimutassa. Reflectál mindenre, a mi Pindaros

magyarázatát elsegítette. Boeckh, Dissen, Bergk, Mezger, Tycho

Mommsen, Ahrens (Diai.), Christ stb. mindenütt tekintetbe van-

nak véve.

De e könyv még egy dióhéjba szorított pindarosi grammatika hiá-

nyát is pótolhatja, a mennyiben minden szó után zárjelben a flexiós

alakok, melyek költnknél elfordulnak, regisztrálvák.

Sokkal kevesebb id telt el még a munka megjelenése óta, sem-

hogy a rengeteg idézetek, e szám-phalanxok útvesztjében minden téve-

dés (mert hisz ily munkában a kisebbek elkerülhetetlenek) felismerhet

volna. Egy nagyszabású szótár esetleges hibáit mindig csak egy évtized

hozza napfényre.
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Legyen pzabád ide néhány kisebb megjegyzést iktatnom

:

5. 1. s. v. ávXa<5cv8po;, 2-ik sor : ^«tpovti után kimaradt Aoxpwv.

5. 1. s. v. x^XoióxxpKOi. Tán nem ártott volna a Bráuning magyará-

zatát is felvenni (De adiectivis compositis apud Pindarum. I. Altonai

progr. 5. 1, 4. jegyz.) : «pulchras manus habens» (xap*<S$ = iunctura ma-

nuum).

23. 1. 8. V. áxjxá : ^p; e h. : ^po;.

24. 1. 8. V. áxpóSTva, idézve van 01. X. 57 : oóaiv
|
áxpóStva SiAojv.

Hogy itt v_, w _!_ kell az áxoós-.va szóban, az körülbelül el van már

döntve. V. ö. Schmidt, Metr. 459.

37. 1. i[x;:Xáxiov alatt nincs meg Christ variánsa ájxpXáxtöv.

46. 1. áváaaw alatt : «digammatum 01. XEU, 24 • ; még Pyth. 1, 39 is.

83. 1. s. v. 'A-/Ú-, digammás hely : 01. XIV, 21.

84. 1. 8. v. ,9a$37£pvo; hamis czitátum : Ne. IX, 25 : rca»j$«a Zeí*; y*v

(í^stsovov, e helyett : w gaSüoTcpvov yjtáva.

86. 1. f5apua?ápaTo; : Ne. VII, 24 hely. olv. : Isthm. VII, 23.

110. 1. Sáneoov. Tudtommal ^ájzEoova helyesebb. V. ö. Ahrens, Diai.

I. 8 0. .

171.1. 8. V. ijrtxpto 01. VT, 7 : ijtixpaai; á9$óv<ov áaiaiv Iv ítxepTOÍ; áotau; :

si inciderit in cantus v. eos nactus sit. Ez erltetett szófzésbe nem bír-

tam sohasem belenyugodni. Én így magyarázom a helyet : «ha a kedves

dalokban polgártársai jóakaratával találkozik ».

187. 1. s. v. euxXeií;, kimaradt euxXsla, acc. sing. Nem. VI, 32.

231. 1. xaívutiat, — így nem fordul el Pindarosnál; csak xáxajxat

alakjában. A glossa tehát x&afxai.

236. 1. Káaeipoc, helyesebben (feliratok szerint) káaipo;. cfr. Her-

werden, Pindarica. 1883. p. 11.

272. 1. s. v. Xeteíü, kimaradt egy hely : Pyth. ül, 101

.

411. 1. sxtapó;. Hogy miért nem <mep($c, megjegyzésre szorul; v. ö.

Ahrens, Di. II. 1 16.

412. 1. s. v. axo-eivó;. tCeterum quum metrum laborét — brevis

enim syllaba aute oxoteivov requiritur — hanc vocem vitiosam esse ple-

rique consentiunt. » Nem egészen helyes ; mert a sx oly könnyen kiejt-

het ketts mássalhangzó, hogy az t rövidítése (az eltte álló szó végén)

a görög kiejtés rovására eshetik. Lásd e helyhez (Ne. VII, 61) Schmidt,

Metr. d. Gr. 84. 1.

Ennyit figyelmeztetésül e korszakosm megjelenésekor.

Dr. Fináczy Ern.

Philologlal Köílöny. VIII. 5. OJ
Ó4f
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1. Katharsis-Studien. Von Josef Egger. Wien, Hölder 1883. (Franz

Joseph-Gymn. IX-ik értesítje.)

2. Die Lenre des Aristoteles von der tragischen Katharsis und Hamar

-

tia. Erklárt von P. Manns. Karlsruhe und Leipzig, 1883.

3. Die Weisheit der Tragiker. Bealconcordanz der Sprüehe und Lehren in

den Tragödien des Aeschylos, Sophokles, Euripidesl Griechisch-deutsch

von Carl Sylvio Köhler. Halle, 1883.

4. Kurzgefasste Homerische Formenlehre (auf Grund der Ergebnisse der

vergleichenden Sprachforschung). Ftir Gymnasien bearbeitet von Dr.

K. Thiemann. Berlin, 1883.

Egy kis irodalmat tesz már ki azon munkák száma, melyek Aris-

totelesnek a tragoediáról szóló híres meghatározását (s<rctv ouv Tpaytoöía

(xí(X7]<Ji; xp&ZitDi a^ouÖaía? xá\ XEXdaí, ... öt' IXéou xa\ oójfou rcepatvo'jaa ttjv xgW

ToiouTtüv naSTiiLÓnuiv xá^apaiv. Poet. VI), nevezetesen annak azon részét,

mely a • szenvedélyek szánalom és félelem által való megtisztulásáról*

(8i' IXéou xa\ cpófíou nepaívouda xíjv xtov xoiO'Jxcov 7:a$Tj[xáxu>v xáSapaiv) szól, ma-

gyarázzák *). De a kérdés oly természet, hogy annak végleges, minden

l
) L. Bauer : Beitrag zur aristotelischen Lehre von der tragischen

Katharsis. Bl. f. bayer. Gymnw., XVI, 1880. — Bcmmgart : Pathos und

Pathema im Arist. Sprachgebrauch, Königsberg, 1873. — Aristoteles,

Lessing und Goethe. Über das ethische und asthetische Prinzip der Tragoe-

die. Leipzig, Teubner, 1877. — Jacob Bernays : Zwei Abhandlungen über

die aristotelische Theorie des Dráma. I, Grundzüge der verlorenen Abhand-

lung des Aristoteles über Wirkung der Tragoedie. (Elbb Boroszlóban jelent

meg 1857-ben). II. Erganzung zu Aristoteles' Poetik. Berlin, Hertz. 1880.

— Brief an Spengel über die tragische Katharsis bei Aristoteles (Rhein.

Mus. f. Phil. XlV-ik kötet.). — Zur aristotelischen Katharsis-Frage (Rhein.

Mus. f. Phil. XV.-ik kötet.). — Anton Bullinger : Der endÜch entdeckte

Schlüssel zum Verstandniss der Aristotelischen Lehre von der tragischen

Katharsis. München, Ackermann, 1878. — Döring : Die tragische Kathar-

sis bei Aristoteles (Philologus, 21-ik és 27-ik kötet). — Über die tragische

Katharsis in der aristotelischen Poetik (VerhandL der 27-ten Philologen-

Versammlung. Leipzig, 1870). — Die Kunstlehre des Aristoteles. Jena,

1876. — Geyer : Studien über tragische Kunst. Leipzig, 1860. —
E. Ootschlich : Lessing's Aristoteles- Studien. Berlin, Vahlen. 1876. —
Htmfalvy Pál : Aristoteles Poétikájának fordításában (Széptani remekírók.

Kiadta a Kisfaludi Társaság. Els kötet, Budán, 1846) a xoioxcüv szót

mellzi és így fordít: «A szomorújáték... szánalommal és félelemmel az

indulatokat tisztítani akarja.* — Lessing: Dramaturgié 74-ik és 78-ik

darab. — Liepert : Aristoteles und der Zweck der Kunst, Passau. 1862. —
Névy László: A tragédia elmélete, Pest, Athenaeum, 1871. (30—32.11.). —
Phüi/ppson: Die tragische Furcht bei Aristoteles N. Jahrb. f. Phil. 125-ik
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kétséget kizáró magyarázatát alig reménylhetjük ; mert a szerint, a mint

az eXsos-t és ©ó(3o<;-t magunkért vagy másokért vagy egyaránt magunkért

és másokért való szánalomnak és félelemnek, a Twv-t individualisáló vagy

generalisáló névelnek, a TotoTwv-t « ilyféle » vagy «ezen» értelmében

veszszük ; a 7:aS7)uáTcuv-t gen. obiectivusnak vagy subiectivusnak, • szenve-

délyre való hajlamnak* vagy egyszeren • szenvedélynek*, a xásapsiv-t

orvosi értelemben vett tpurgationak* vagy etnikai értelemben vett •meg-

tisztulásnak* magyarázzuk; a mint etnikai vagy sesthetikai vagy orvos-

tani felfogásból indulunk ki, vagy szöveg-változtatás alapján magyará-

zunk : több módját nyerjük el a lehet megfejtéseknek. Lewing pl.

etnikai fölfogásból indulva ki, a szenvedélyek megtisztulása alatt azok-

nak erényes tulajdonokká (tugendhafte Fertigkeiten) való átváltozását

érti ; vele szemben Goethe a tragoediának csakis sesthetikai hatást tulaj-

donít. Weil és különösen Bernays, kinek magyarázata egész forradalmat

idézett el, az orvostani fölfogás hívei ; az utóbbi szerint «a tragoedia a

szánalom és félelem (felkeltése) által ezen (szánalom- és féleleiemszer)

kedélyállapotoknak megkönnyít kiürülését eszközli * (Die Tragcedie

bewirkt durch [Erregung von] Mitleid und Furcht die erleichternde Ent-

ladung solcher [mitleidigen und furchtsamen] Gemüthsaffectioneu).

kötet, 541—544. 11. (1882).— Reinkens : Aristoteles über die Kunst, besonders

über die Tragoedie, Wien, 1870. — H. Siebeck : Zur Katharsisfrage. N. Jahrb.

f. Phil. 125-ik kötet, 225—237. 11. (1882). — Spengel : Über die xteapat;

twv najTjUíiKov, ein Beitrag zur Poetik des Aristoteles. München, 1859. —
Steinberger : De catharsi tragica et qualis ea fiat in Euripidis fabulis.

Regensburg, Stadtamhof, 1882. — Susemihl : Studien zur Aristotelischen

Poetik. Rhein. Mus. f. Phil. 1$, 19, 22, 26 és 28-ik köteteiben. — Aristote-

les über die Dichtkunst. Griechisch und Deutsch mit Comm. Leipzig, 1865.

— Moriz Schmidt : Aristoteles über die Dichtkunst, Griechisch und Deutsch

Jena, 1875. — Eugen Heinrich Schmidt: Moderné und antiké Schicksals-

tragoedie. Berlin, Müller. 1874. (28—29. 11.). Szász Károly : A tragikai fel-

fogásról, Pest, 1870. Acad. Értek. 2-ik szám (6-ik 1.). — Télfy Iván

:

Katharsis, Aeschylosának (Budapest, 1876. Acad. Értek. V. kötetének 7-ik

száma) 88—93. 11. — Ueberweg : Ueber die Katharsis-Frage (Zeitschr. f.

Philos., 36-ik kötet). — Die Lehre des Aristoteles von dem Wesen und der

Wirkung der Kunst (Zeitschr. f. Philos. 50-ik kötet). — T. Walser : Les-

sing's und Goethe'e charakteristische Ansichten über die tragische Kathar-

sis. Stockerau. 1869. — Weddingen : Lessings Theorie der Tragoedie mit

Rticksicht auf die Controverse über die xóra;at; kTjv Tzotfr^áTtov. Berlin.

1876. — Weil : Über die Wirkung der Tragoedie nach Aristoteles, Ver-

handl. der 10-ten Vers. der Philologen. Basel. 1848. — Emil Wille : Über

eXso$ und oófos in Aristoteles' Poetik. Berün, 1879. — Zillgenz : Aristoteles

und das deutsche Dráma. Wtirzburg. 1865.

34*
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Dr. Télfy Iván a totoúttov-t xoi ovxo>v-ná változtatva, több más görög íróból

vett idézettel bebizonyítja a t£v toi ovicuv ^a^ixátojv kifejezés helyessé-

gét, melyet azután így fordít : «szánalom és félelem által vivén véghez a
válóban meglev indulatok tisztulását*.

Ezen katharsis-kérdés megoldásával foglalkodik Etiger is. Elbb
az eddigi nézetek kritikáját adja (1—9. 1.), azután bven foglalkodik

Bernaya-sal, kinek magyarázatát éles észszel czáfolja (9—22), végül a
kérdéses hely beható tárgyalása után maga ad három megfejtési módo-
zatot, melyek közül azonban a másodikat maga sem tartja sikerültnek,

ámbár hogy véleménye szerint az se rosszabb a Bernays-ÓDál (22—40).

Legczélszerbbnek tartjuk hitelesség kedvéért a három megfejtési módo-

zatot nem fordításban, hanem eredetiben idézni. Els megfejtési mód :

•Die Tragoedie bewirkt durch Mitleid und Furcht die Reinigung aller

derartigen Affecte, d. h. aller Unlustaffecte* (29. 1.). Második megfejtési

módozat (melyet szerz nem tart sikerültnek) : «Die Tragoedie bewirkt

die Reinigung (láuternde Richtigstellung) der mit dem genannten gleich-

artigen, aber auf das zuschauende Subject zurückbezogenen Leidgefühle,

d. h. des eigenen Jammers über gegenwártiges Leid, und der eigenen

Angst und Bangigkeit vor künftigem Leid* (31. L). Harmadik megfej-

tési módozat: «Die Tragoedie bewirkt durch Mitleid und Furcht die

Reinigung (láuternde Richtigstellung) der genannten eigenen Leid-

gefühle, resp. ihres Inhalts, d. h. sowohl der Leidempfindungen, die

wir um anderer, als auch derjenigen, die wir um unser selbat willen

hegen » (33. 1.). Egger igen ügyesen és érdekesen tárgyalja a kérdést,

legsikerültebbnek megfejtési módozatainak harmadikát tartjuk.

Nem nyilatkozhatunk ily kedvezleg Manns könyvérl. 1
) A kathar-

sis kérdésének tárgyalásában (1—59. 11.) a ira3ijuÍTwv-t gen. subiectivusnak

veszi, épen úgy mint Weil, ós nézetét minden kitelhet okokkal támo-

gatni igyekszik. Hosszú fejtegetés után olyan viszonyt állít föl rá^a és

n&oc között, a min van az ok (eszköz) és okozat között (1. különösen a

10. 1.) ; bven tárgyalván a homoeopathia és allopathia kérdését, Aristo-

teles helyére nézve, eltéróleg a többi magyarázatoktól, az allopathiát

fogadja el, és úgy értelmezi Aristoteles szavait, «hogy a tragcedia a szá-

nalom és félelem által az ezen indulatokkal járó megtisztulást eszközli,

vagyis hogy a szánalom és félelem megtisztítanak bennünket az ezekkel

ellentétes indulatoktól, t. i. az önzéstl és elbizakodottságtól* (37-ik 1.).

Ketts erszakosságot látunk szerz magyarázatában. Az egyik az, hogy

*) Ujabb feldolgozása és egyéb argumentumokkal bvített kiadása ez

szerz azeltt megjelent következ két értekezésének : Die tragische Ka-

tharsis. Jahrb. fíir Philol. 116-ik kötet, 146—158, 182—186, 252—262. 1L

(1877). Die tragische Katharsis. Progr. des Gymn. zu Emmerich, 1877.
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a *aSr,{xá7tov xá£ap<r.v-féle kifejezésben rcaSr.jiáTwv-t gen. subiectivusnak

veszi, a nélkül, hogy ezen merész állítását egyéb példával tudná ersíteni

(maga is beösmeri ezt az 5-ik lapon) ; a másik magában az egész magya-

rázat értelmében rejlik, mert ugyan hogy lehet Aristoteles szövegébe

belemagyarázni, hogy a szánalom és félelem épen az « önzéstói és elbiza-

kodottságtól* tisztít meg bennünket, és nem igaz-e az, hogy a tragcedia

hatása következtében épen a szánalom és félelem érzései tisztulnak,

nemesednek bennünk ? — Jelentékenyebb szerzó könyvének második

része, mely a hamartia fogalmát határozza meg (40—86. 11.), ámbár

hogy véleményünk szerint itt is túloz, midón a hamartiát nem pusztán

egy végzetes következmény vétségnek, hanem erkölcsi hibának •morá-

lis Achilles-saroknak* (73-ik 1.) tartja.

Köhler-t görög míveltség-történeti tanulmányai vezették rá arra a

gondolatra, hogy a három tragikus kiválóbb mondásait összeállítsa.

Azért tette ezt a tragikusoknál, mert véleménye szerint igen helyesen

költészetünk egyijs ága sem ismertet meg bennünket reflexió útján a

görögöknek annyi etnikai nézetével, mint épen a dráma. Sorjába veszi

Aeschylus, Sophocles és Euripides minden darabját (a fragmentumokat

mellzi), fent adva a fordítást, alant a görög szöveget (1— 182. 11.).

Minden darab elején utal a költemények azon részére, mely az egésznek

themáját képezi (pl. Ántigonénél a 872-ik s köv. és 1347. s köv. ver-

sekre), és adja az illet darabnak rövid tartalmát. Ha egy másik tragi-

kusnál vagy ugyanazon tragikusnál egyebütt is elfordul hasonló gon-

dolat, akkor utal arra a fordítás alján ; ugyanott néha a három tragikuson

kívül egyéb ó- vagy újkori írótól idézi a hasonló gondolatokat. Az idéze-

tek szorgalommal és pontossággal vannak összeállítva, s azért könyvé-

nek jó hasznát vehetni ; de fordítása nagyon is szabad, a midn pl.

Antigoné 223-ik sorát $ Ssivbv oj ooxsí fz xoi ósuöt) oxetv) így fordítja

:

•Schlimm, wem bloss Meinung, gar die falsche, gilt», vagy a493-ik sor-

ban a 2o[Aó;-t «szenvedólylyel», az 1168-ik sorban -XojTsív-t «Millionár»-

rel fordítja ; többször nem is helyes, a midn pl. Antigoné 222-ik sorában

oMÓXsacv-t •veszteségnek », a 295-ik sorban elforduló vótxiatxa-t «a közle-

kedés eszközének nevezi. A záradékát képezi egy betrendes index ( 1 83

—200. 11.), mely a munkának tartalmi foglalatját képezi, oly módon,

hogy a hasonló tartalmú idézetek egy bizonyos jelszó alatt foglaltatnak

össze.

Thiemann a tudomány legújabb eredményei szerint (az analotjia tör-

vényének következetes tekintetbe vételével) írja igen röviden (20 lapon)

és igen világosan Homerus alaktanát. Kifogásunk csak a 10. §. els be-

kezdésében elforduló kifejezés ellen van, a hol azt mondja, hogy a ut

végzet az <o coniugatio coniunctivusába « behatolt* (ist eingedrungen)

:
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nem hatolt be, hanem • megmaradt ». Az is félreértésre adhat okot, hogy

a 14-ik lap els bekezdésében az inf. és part. a «modusok» között áll.

Dr. Pkcz Vilmos.

Die Schicksalstragödie in ihren Hauptvertretern von Jacob Minor. Frank-

fart, 1883, 189. 1.

Ez a könyv érdekes és jól is van írva, de egészen mást tartalmaz,

mint a mit czíme igér. Az olvasó a német végzet-tragédia keletkezését,

fejldését és bukását várja,— a szerz pedig elbeszéli Werner Zakariás,

Müllner Adolf és Houwald Ern életét és jellemzi összes drámai dolgoza-

taikat, tehát azokat is, melyek legkevésbbé sem tartoznak a végzetdráma

körébe. Megvallom, nem látom át, hogy e könyvnek mi a czélja ; annyi

bizonyos, hogy nem volt szükség reá és nem pótol hiányt. A ki a jelen

századi német irodalom történetében jártas, a ki a szóban forgó írókat

magukat és Tieck, Börne meg Schmidt Julián kitn dolgozatait' ismeri,

az nem fog Minor könyvében egyetlen új adatot vagy Ítéletet találhatni.

De különben el kell ismerni, hogy a közlött három élet- és jellemrajz

helyes szakismerettel és vonzóan van írva ; bizonyára az is élvezettel

fogja olvasni, a ki a tárgyalt mveket és a reájuk vonatkozó gazdag iro

dalmát ismeri.

A német végzetdrámáról nincs még összefoglaló alapos dolgozat.

Pedig a drámai költészetnek e beteges kinövése megérdemelné, hogy

keletkezését, elemeit, hatását behatóan tárgyalnák. Eddig még a vég-

zetdráma körébe es darabokat sem állították össze. Igaz, hogy ez nem
egészen könny dolog. Némely dráma a végzet-tragédiának csak az egyik

vagy másik elemét foglalja magában ; másokban a végzet inkább antik

mint modern alakjában szerepel ; egynémely darab, melyet megjelenése

idejében végzetdrámának ismertek fel, ma már nem is kapható, s így a

kortársak Ítéletében kell megbíznunk. Mégis megkísértem a német

végzetdrámák teljes sorozatának összeállítását, bár nem kételkedem,

hogy az, folytatott tanulmányok alapján, még bvíthet lesz. Eddig a

következ végzetdrámákat sikerült kimutatnom :

K. Phil. Moritz, Blunt oder der Gast, 1781.

Ludwig Tieck, Kari von Berneck, 1793—95. —Der Abschied, 1798.

Friedrich Schlegel, Álarcos, 1802.

Heinrich von Kleist, Die Familie Schroffenstein, 1803.

Friedrich Kind, Schloss Aklam (késbb Der Minstrel), 1803.

Friedrich Schiller, Die Braut von Messina, 1 803.

J. W. Goethe, Die natiirliche Tochter, 1803.

Zacharias Werner, Der 24. Február, 1809.

V. L. Kannegiesser, Adrast, 1810.
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Adolf Müllner, Der 29. Február, 1812.1

)

Ludw. Áchim von ArDim, Der Auerhahn, 1813.

Adolf Müllner, Die Schuld, 1816.

Franz Grillparzer, Die Ahnfrau, 1817.

Wilh. Smets, Die Blutbraut, 1818.

Ernst Houwald, Die Heimkehr, 1818.

Eduárd Gehe, Gusiav Adolf, 1818.

Heinrich Döring, Cervantes, 1819.

Adolf Müllner, Die Albaneserin, 1820.

Ernst Houwald, Das Büd. — Der Leuchtthurm, 1821.

Christian von Zedlitz, Turturell, 1821.

Ludwig Kruse, Ezzelino, 1821.

Ernst Kaupach, Die Königinnen, 1822.

G. Chr. Braun, Aristodemus, 1823.

Heinrich Schmidt, Die Vergeltung, 1825.

K. Sondershausen, Bernhard von Weimar, 1825.

Ernst Raupach, Der Leibeigene, 1826.
2

)

Theodor Mörtl, Der Yierzehnender, 1828.

Kari Weichselbaumer, Das Fürstenwort, 1828.

Friedrich Sydow, Woldemar, 1834.

Wilh. Schnitter, Polykrates, 1835.

A német végzetdráma virágzása, mint ez összeállítás is bizo-

nyítja, az 1805—1825-iki két évtizedbe esik; ez idben jelentek meg
nyomtatásban és uralkodtak a szinpadokon Werner, Müller és Houwald

színdarabjai ; 1805 eltt inkább csak ösztönszer tévedésbl, nem szán-

dékosan, nem theoriák alapján alkottak a romantikusok végzetdrámá-

kat ; 1825 után csak kisebb számmal és csak alsóbb rend íróktól jelen-

tek meg végzetdrámák, melyek annyiban is sokkal kisebb jelentségek,

mert nem jutottak a szinpadra vagy gyorsan leszorultak róla.

Nem véletlen, hogy a végzetdráma virágzása épen ezen évtize-

dekre, a romantikusok korába esik. Mert nem az ókori tragédia pél-

dája szülte a végzet-tragédiát (bár Schillert leginkább ez vezette tév-

útra), hanem a romantikus iskola theoriáinak fejldése. Egy láthatatlan

világnak hatása a földi életre, az emberi örökölt bnösség súlya, az élet

sötét oldalainak különös elszeretettel tanulmányozása és rajza, — a

romantikusok e kedvencz eszméi vezettek a fatalismusra, melynek

*) A végzet-tragédia kigúnyolása : Ign. Friedr. Castelli, Der SicJesaU-

strwmpf, 1812.

*) A végzet-tragédia ellen: August Platen, Die verhangnüwolle

Qabel 1826, és Der romantische Oedipus, 1828.
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drámai alkalmazását ez iskola tagjai egyik legkiválóbb mintájukban, Cal-

deronban, készen találták. A kegyetlenségben és vérben való kéjelgés

közönségessé vált a költknél ; az rültség rajzai feltnen szaporodnak

;

a kis hibák és tévedések óriási átokká válnak, mely egész nemzedékeket

megsemmisít. Ehhez járult a napóleoni korszak hatása. Fichte gyarló-

ságot, gyengeséget vetett nemzetének szemére ; helytelenítette, hogy az

emberek mindig Isten kegyelmérl beszélnek és soha Isten szigoráról.

Müllner azért nem ok nélkül hivatkozott darabjai védelmében a kor-

társak világnézetére, mely az ellentétek kegyes kiengesztelését erély-

telenségnek és erkölcsi elgyöngülésnek tekintette és annak helyébe

kérlelhetetlen igazságosságot, szigorú ítéletet követelt. Hozzá kell szok-

tatni az embereket, mondja Fichte, hogy a legborzasztóbb tetteknek és

szenvedélyeknek szemléletétl se riadjanak vissza. Az ertlen, ideges

nemzedéket az iszonyúval s borzasztóval kell megedzeni. Az erkölcsi

nyomorúság torzképeit Kotzebue darabjaiban a gúny és megvetés min-

den fegyverével üldözték. Kotzébuenál az érzelgs könnyezés elfeledtet

minden bnt és botlást ; a végzetdrámában nincs az a hatalom, mely a

legkisebb tévedés vagy hiba megsemmisít hatását eltávolítani vagy

csak enyhíteni is tudná.

A végzetdráma fatalismusának tehát három fforrása volt : egy-

részt az emberi akarat, szabadság és természet gyarló és bnös voltáról

való mély meggyzdés ; — másrészt a morális szigor, melylyel az

elnyomatás éveiben az emberek erkölcsi erejét emelni, edzeni töreked-

tek ;
— végre, ennek kifolyása, a borzasztónak és ijesztnek aesthetikai

megkedvelése, mely a legiszonyatosabb tettek és viszonyok raj zára veze-

tett. A végzet-tragédia falapjai : egy oldalról az emberi akarat szabad-

ságának mer tagadása, ós más oldalról!: az erkölcsi világrend ferde

felfogása. Hogy a végzetdráma világnézete észellenes, hogy az logikai s

ffisthetikai szempontból egyaránt tarthatatlan : ezt nem akarom itt b-
vebben fejtegetni, mert ép errl igen sok helyeset és találót írtak már a

korabeli kritikusok és az újabb irodalomtörténetirók Í6. Mindenütt

ismétldik ugyanaz a képtelenség, hogy az embernek semmi akarata

nincsen és mégis bnhdnie kell tettekért, melyeket szándéka nélkül

vagy épen akarata ellenére elkövetett.

Természetes, hogy a végzetdrámára az érintett elemeken kívül

még az irodalom faktorai— fleg az ókori dráma és Calderon— is nagy

befolyással voltak. E különböz elemeket még nem kutatták át és nem
mutatták ki azoknak összevegyülését és egymásra hatását. Hogy a vég-

zetdrámát a februári forradalom semmisítette meg, azt is inkább csak

mint száraz tényt tudjuk ; az okozati összefüggés kimutatását még meg
sem kisértették.

Végre igen tanulságos volna, ha egyszer együtt láthatnók a vég-
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zet-tragédia eszközeinek és mszereinek egész múzeumát. E múzeum
nem túlságosan gazdag : a szülék átka, mely egy bizonyos naphoz, név-

hez, trhöz, késhez stb. fzdik ; apagyilkosság, vérfertelem, testvérek

gylölete stb. Hozzá a környék és háttér : éjfél, elhagyatott lakás, vil-

lámlás, vihar stb. Kevés elem, mely folyton új meg új kombináczióban

lép fel, mint azt pl. igen hasonlóan a lovagdrámában s lovagregényben

is tapasztaljuk.

De legyen elég e töredékes megjegyzésekbl, melyek csak arra

akarnak utalni, hogy Minornak elég problémát lehetett volna tár-

gyalnia és megoldania, ha a kérdést komolyan földolgozni akarja. De ,
úgy látszik, csak könyvet akart írni. Igaz, hogy e könyv szükségtelen

és nem viszi tudásunkat tovább, — de szerencse, hogy legalább nem
közönséges értelemben rossz könyv.

Heinrich Gusztáv.

Der Hellenismus in Latium. Kulturgeschichtliche Beitrage zur Beurthei-

lung dee klassischen Alterthums, von Fr. X. Saalfeld. Wolfenbüttel,

1884. nagy 8-r. 270. old.

Ismét oly munka, mely a görög kulturbefolyásnak Rómára való

befolyását pengeti és annak összes irodalmát egyesítve némiképen kom-

pendiumát nyújtja mindannak, a mit a két klasszikus népnek viszonyos

befolyásáról eddigelé tudunk. A szerz e téren ügyesen mozog és kivált

a reáliákból szerencsésen tud vonzó és nemcsak a szakembert, hanem a

laikust is érdekl képet alkotni. Természetesen elállanak azután az iro-

dalmi középfajnak bajai is : önmagát ismétlés, fölületes átsikamlás és

egyes fogalmaknak nagyon is schematikus kezelése.

Mieltt ennek megokolásába bocsátkoznánk, fejtsük ki röviden a

munka tartalmát. A szerz a hellenismus befolyását a vallásos intéz-

ményeken kezdi (hol külön excursust szentel a temetkezési szertartá-

soknak), majd áttér a családra és erkölcsre (mint társadalmi tényezre).

Következik a nevelés ós oktatás, ipar (különösen kézmipar), mvészet

ós tudomány terén való befolyás: megannyi synchronistikus táblák

kíséretében. Látjuk, hogy a beosztás egészen Fustel de Coulanges szel-

lemében történik, a ki a hellén kulturbefolyást nem mint legtöbb mo-

dern író (különösen Paparrigopulo) a politikára, hanem a egyenesen a

vallási befolyásra alapítja. Ennek daczára Fustel de Coulanges nevét

idézve sehol sem találtuk, a mi némikép gondolkodóba ejtett.

De menjünk tovább. A graeophil Gracchusok és az orthodox Cato

közötti küzdelmek fölött madárröptében suhanva el a szerz, megfelede-

kezik ama férfiúról, ki a Gracchusok keblében a görög demokratikus

eszmék csiráit elhintette : megfeledkezik a mitylenei Diophanesról, kinek

valóban nem csekély érdeme van a hellén kulturbefolyás határozott dia-
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dalában. Igaz, hogy már elzetesen is voltak egyes római furak, kik a gö-

rög nyelvet részben bámulatos könnységgel sajátították el. Scipio Afri-

canus fia görög történetet írt (Cic. Brut. 19.), Albinus, Lucullus collegája

hasonlókép tön (ib. 20.), Gracchus, a két híres Gracchus atyja, képes volt

Rhodusban görögül beszélni, neje, a híres Cornélia, ugyanígy volt kiké-

pezve. De a fszemély e téren mégis Diophanes volt.
1
) A görögös divat-

nak késbbi története is meglehets felületesen van megírva. Nem talál-

tuk benne annak a divatnak említését, mely a görög phrasisoknak latin

levelekbe való keverésére vonatkozik és melynek Suetonius oly mulatsá-

gos példáit rizte meg számunkra. Ezen iránynak furcsaságai (Antonius

macaroni-distichonjai) keltették azután fel azt az irodalmi ellenzéket,

melynek szintén nagyon jellemz megnyilatkozása az archaismus. Ki-

vált a Claudiusok családja mutatta ki gyermekesen a graecomániát.

Mindezt hiában keressük Saalfeld könyvében.

De hasztalan keressük az érem másik oldalát is, a latinok be-

folyását a görögre, melyrl Egyer és Gidel oly szép munkákat írtak. De
nem feladatunk pótlásokba bocsátkozni ; röviden konstatáljuk, hogy a

könyv repertórium, de mint ilyen is hiányos.

Sopron 1884. febr. havában. Latkóczy Mihály.

Wolfgang Schmeltzl. Zur Geschichte der deutschen Litteratur im XVI.

Jahrhundert. Von Franz Spengler. Wien, 1883. (Beitráge zur Geschichte

der deutschen Literatur und des geistigen Lebens in Oesterreich, ÜL)

Schmeltzlnek Bécs szellemi múltjában jelentékeny szerepe van.

A tudós Denis rizte meg nevét a feledéstl, de túl is becsülte, midn
bécsi Hans Sachs-nak nevezte. Denis után mások is foglalkoztak

Schmeltzllel, a nélkül, hogy újabb adatokat nyújtottak volna : a bio-

graphia ós mvei kritikája teljesen kidolgozatlan maradt. Spengler e

hnínyokon segíteni igyekezett, s minden felkutatható adatnak szorgosan

utána járva, lelkiismeretes mvet nyújt. Ebbl kiemeljük a következket.

Schmeltzl Farkas Kemnat-ban született, az Oberpfalzban, 1500

körül. Születésének helye fontos, mert itt Schmeltzl egyenl hatása alatt

lehetett a nürnbergi és a szász drámaíróknak. 1540 körül Bécsbe került,

s itt mint iskolamester és dramatikus, általán mint költ, szerepelt.

1540— 1551-bl hét dráma maradt fön neve alatt. Bécsben biblikus drá-

máknak eléadása tanulók által nem vala újság ; Schmeltzl azt az újítást

*) V. ö. Rainiczis (újgörög tudós) «Étude sur Diophanes et Blossius*

Athén 1866. L. különben a következ czikket is: «Caton et les Gracques*

(Eevue de deux mondes, 1863. szept. 1.).
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hozta be, hogy e drámákat néniét nyelven írta. Egyik darabja, Acolast

czím, az udvar jelenlétében adatott elé. Schmeltzl drámákon kívül kor-

költeményeket és népdalokat is írt. Fontos különösen* a Bécs városáról

írt •Lobsprnch*-)&, és pedig történeti tekintetben; e mvét, Spengler

szerint, manap is szívesen olvassák Bécsben. — Schmeltzl késbb katho-

likus lelkész lón s mint ilyen halt meg St. Lorenzben.

Schmeltzl érdeme, hogy a német iskola-drámát átültette Ausz-

triába. Azonban tartós otthont nem tudott annak itt alapítani. Utóda

nem támadt, s a jezsuiták, kiknek az iskola-dráma körül sok érde-

meik vannak, e mnemet virágzásra hozták ugyan, de nálok nyelve a

latin vala.

Schmeltzl drámai mveiben bizonyos fokozat vehet észre. Eleinte

régibb darabokat dolgoz át ; késóbben biblikus tárgyakat választ maga,

de a bibliai tényekhez és szókhoz olyannyira ragaszkodik, hogy csak a

drámai beosztás mondható az övének ; végre forrásaival szemben is bizo-

nyos önállóságra vergdik. Természetesen nem kell mveiben valami

naiv szerkezetnél egyebet keresni. Különösen mi drámáinak felvonásokra

és jelenetekre való fölosztását illeti, azt a Biblia fejezetei és versei nélkül

meg sem lehet érteni, mert ezek határozzák meg azt. Semmiben sem

térni el a Bibliától, az mvei elseinek princípiuma. Legjobb drámája

Dávid és Góliát történetét tárgyazza. Ebben már csak egy fejezetet hasz-

nálhatott a Bibliából, a többit phantasiájának kellett megalkotnia, s e

képzelódó er nem mondható mindenütt szegénynek. Elnye még e

mnek, hogy erkölcsi tartalma a korviszonyokon alapúi, s így a szerz

nem lesz e mvében, mint egyebütt, lapos moralistává.

Egyéb mveibl tulajdonkép csak az említett Isobsiiruch érdemel

említést, mely legkitnbb mve, és Bécs dicséretét és leírását foglalja

magában. Megemlítjük még egy magyarországi hadjáratra írt versét,

melyben a törökök elleni harczra buzdítja a németeket és magyarokat.

Tata. Erdélyi Károly.

112. Spártai hajósokra.

Áldozatot vittek Phoibosnak e spártai ifjak

:

Egy sír, egy viz, s egy éjszaka eltemetek.
Ford. Fináczy E.
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PHTL0L0GIA1 PROGRAMM-ÉRTEKEZESEK.

8. A római triumphusról. Irta Olejovic% János. (A temesvári r. k. fgym-
nasium Értesítje 1882/3.)

Híg phrasis-lére eresztett értekezés. A mi benne 38 lapon van

elmondva, azt harmadrész annyin is el lehetett volna mondani, nem
hagyva ki semmi lényegest. Mindjárt ily áradozva kezdi : tFenkölt szel-

lemnek a tulajdona, hogy a régieket a magok erényeivel és hibáival,

politikai és társadalmi intézményeivel, gondolkodásmódjával és törekvé-

seivel ismerni törekszik. Ez szüli, hogy a történelem színpadáról rövi-

debb vagy hosszabb ideig tartott, dicsségre buzdító, vagy okulásra

int, de mind a két esetben tanulságos szereplésök mellett (!) letnt

népeket oly kitartó szorgalommal, beható tanulmányozással és figye-

lemmel, minden oldalról fölfogott körültekintéssel (!!) vizsgálták már az

eldök (?!) s vizsgálják most is a haladás, a tisztultabb ismeretek kor-

szakában.*

Nem tudom, tudományos értekezést akart-e írni a szerz, vagy

csak a okulásra int» olvasmányt. Mert egyiknek se válik be. Nekem úgy
tetszik, hogy a kettt egyesíteni törekedett, de a törekvésen túl nem is

ment. Nincsenek tisztázott fogalmai egy tudományos értekezés kellékei-

rl, külömben nem nagyobbrészt elavult salabakter munkákból állítaná

össze forrásainak jegyzékét ; nem ilyenek gyarló reproductióját tzné ki

czéljáúl ; nem hivatkoznék népszer és nem eredeti kutatásokon alapuló

munkákra; nem idézne olyan megemészthetetlen «harczbabéros» fordí-

tást, mint a Sárváry Ciceró-fordítása . . . stb. stb. Látszik, hogy az idé-

zetek nagyobbrészt nem közvetetlenek, mert csak egy részök teljes, más
részök ilyen: «Plutarch in Komulo.* «Plut. Alcib.* — Fura állításokat

is koczkáztat Olejovics úr. Pl. a triumphusról ezt mondja: «Hogy ki a

feltalálója, határozottan állítani nem lehet, bár legtöbb író a fenntebb

jelzett (?) Bacchusnak tulajdonítja.* — De ez az értekezés fejlettebb

tanulónak sem lehet élvezetes olvasmány, mert némely önképz körben

jobb stilus járja. * Legeli haladt a senatus.... fris babérkoszorúval

fejeiken.* »Alak, szépség és mennyiségk által bámulást kelt ékszerek.*

«Oröm és bámulatban úszó közönség.* — A magyar szó latin szabály

szerint van elválasztva : tszo-brok*, «tem-plom.» A triumphus nagy-

szerségét ily bombasztikus mondatok érzékeltetik. «Négy gyönyör

fehér, babérkoszorúval, derékon arany himzés takaróval ékesített ló

által vont két kerek, gömböly, aranyozott s drága kövekkel (nem —
által?!) kirakott kocsi tnik el, melyet az egyenes tartású (nem egye-

nes tartású ember nem triumphálhatott ?) büszke, valódi rómait eláruló,

de komoly és tekintélyes imperátor, az ünnepély hse igazgat.* A jelzk
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triumphusa! A sok szószaporítás azt mutatja, hogy a szerz els sorban

tanítványai számára írta értekezését ; másrészt néhol oly dolgokat nem
magyaráz meg, miket a tanuló nem igen érthet magától. Említi pl. a

phalera-t, de azt nem mondja meg, mi volt az? Pedig van annak

magyar neve is. (« Bajnoka bokrétás, csikaja csötáros.* Arany T. Sz.

IV, 1.). Viszont a tanulókra való nézve nem lett volna szabad ily tri-

umphalis dalt is fölemlítnie : tUrbani, servate uxores, moechum calvum

adducimus : Auro in Gallia stuprum emisti, hic sumpsisti mutuum.

»

Vagy azt remélte, hogy ugy se értik ?

Egy szó mint száz : önképzköri dolgozat.

9. Görögös alakok és mondatszerkezetek Vergiliusnál, ftekintettel az

Aeneisre. Irta Burián János. (A losonczi magy. kir. áll. fgymnasium

Értesítje. 1882/3.)

Igazán iskolai értesítbe való alapos és becses dolgozat. Bárcsak

gyakrabban találkoznánk ilyféle programmértekezéssel, mely egyfell a

tanulók okulását is szem eltt tartsa, másfell a tudományra nézve is

értékes legyen. Általában nincs rajta egyéb kifogásolni valóm, mint az,

hogy egy kissé száraz, lajstromszer az eladása. Kár is volt az idéze-

tekben oly teljességre törekedni s szám szerint felhordani pl. az Aeneis-

bl negyven helyet, a hol az Aenean alak elfordul. Némely lapon csak

az idézetek beszélnek, a szerz hallgat. Másutt helyén lehetne ez, de

iskolai értesítbe nem való, annál kevésbbé, mert a szerz, mint maga
is kifejezi, értekezésével tanítványai ismereteit akarja bvíteni. A sok

jdézet el találja ket riasztani. Ezt a dolgot azért hangsúlyozom, mert

ugyan ez a hibája a Pozder és Burián kiadta Teréntius-féle Adelphoe-

nek, mely külömben igen jeles magyarázatos kiadás. De a jegyzetekben

annyi az utalás és az idézés, hogy a tanuló bele fárad. Ez értekezésben

is, mint mondám, nagyon sok az idézet, kevés a beszéd s ugyanezért

hiányos is. így pl. Vergilius görögös alakjairól beszél, de arról nem
szól, milyen szempontból kell valamely írónál s nevezetesen Vergilius-

nál az ily idegenszerségeket megítélni. A szerz eladásából az tnik

ki, mintha az ilyen idegenszerség inkább érdemelne dicséretet, mint

gáncsot.

A görög nyelv jellemzésében túl l a czélon, midn azt állítja,

hogy a görög nyelv természetes hajlékonysága •majdnem minden egyes

embernek megengedte, hogy az saját gondolkodási módja szerint

eltéréseket használjon.* (Mitl ? a Curtius grammatikájától?) Egyéb-

ként, ismétlem, kifogástalan dolgozat. •

Dr. Csengem János.
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10. Arany János emlékezete, irta Proháska Ottilia. (Soproni magy. kir.

állami felsbb leányiskola.)

Méltán illeti dicséret a soproni leányiskola igazgatóságát, hogy

Arany Jánosnak emlékére ünnepet lt. — Hazai intézeteinkben az isko-

lai ünnepeknek nincs nagy divatjok, noha elterjedésük nemcsak a növen-

dékek, hanem a nagy közönség kedvéért is fölötte kívánatos volna.

Minden intézetünk szentelhetne egy napot valamely irodalmi vagy

hazafi jelesünk emlékezetének, a mely ünnepnapon azomban nemcsak

hz ifjúság venne részt, hanem nagyobb közönség is. Egy-egy ilyen ünnep

hamarabb gerjesztheti föl irodalmunk szeretetét a tanítványokban, mint

az iskolai száraz történeti tárgyalás, s jobban táplálja bennök a hazafi-

ság érzelmeit, mint a tanítás közben könnyen elhangzó intés vagy

buzdítás. — Másrészt hivatva van a közönségben a nagyjainknak tartozó

kegyeletet megrizni, egyúttal éppen az iskola iránt Jmélyebb érdekl-

dést kelteni, hogy a szülék és az iskola barátai ne tekintsék közoktatási

intézeteinket tisztán állami vagy községi gépnek, hanem oly élfának,

mely csak a társadalom figyelme és gondja alatt virágozhatik.

Ilyen ünnepet tartott a soproni felsbb leányiskola Arany János

emlékére 1882 október 31-ikén, tehát alig tiz nappal a nagy költ

halála után, melyen az emlókbeszédet Proháska Ottilia, a magyar nyelv

és irodalom tanítónje mondotta el.

A beszédre jól jegyzi meg szerzje, hogy Arany életét s költi

mködését bajos volna egy iskolai ünnep alkalmával kimeríten tár-

gyalni ; ilyen követelményekkel éppen nem állunk el. Uj eszméket sem

keresünk, mélyebb tanulmányt sem várunk ; bízvást megelégedhetünk,

ha az emlékbeszédbl nem hiányzik az érzés melege és az eladás kel-

leme. Proháska kisasszony beszédében pedig van hév és van szónoki len*

dlet ; azonkívül Arany életének és költészetének bélyegz vonásait elég

h és eleven rajzban egyesíti. — A stílus könnyedsége és az egészen

elomló lírai hang elárulja szerzjében a nt, de illik is a leányhallgató-

sághoz.

Kifogást Proháska kisasszonynak csupán azon szavai ellen

támasztunk, melyekkel * Toldi »-t nemzeti eposznak nevezi. Ne éljünk

itt e névvel, mert bizonyára csak fogalmi zavart fog okozni ; Toldi

6okkal inkább népi, mint nemzeti, s távolról sem emelkedik a hskölte-

mények sorába, a melyeket *epoxz* czímmel szoktunk illetni; marad-

junk meg a költ kifejezésénél, ki örök becs mvét « költi beszély* vagy

« elbeszélés »nél magasabb rangra nem méltatta.

Óhajtjuk, hogy ez emlékünnep minden évben megújuljon a régi

kegyelettel és új részvéttel.

Kardos Albert.
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Jelentés a Lnkáos-Krisatina-jatalomra hirdetett pályázatról.

Tisztelt társaság ! Midn a tisztelettel alulírott bíráló bizottság

most egy éve a Lukács-Krisztina-jutalómnak ki nem adását, hanem a

kérdésnek — « Kívántatik egy, a hazai történelemben, társadalomban

vagy irodalomban kitnt n élet- és jellemrajza*, — újból kitzését

indítványozta, mit a tek. társaság elfogadott, — tettük ezt nemcsak

azért, hogy a pályázati szabályzat követeléseinek eleget tegyünk, hanem
egyszersmind azon biztos reményben, hogy a megújított pályázat kielé-

gít sikerre fog vezetni. Ezt annál is inkább remélhettük, mert úgy

tapasztaltuk, hogy az els ízben beérkezett munkák fleg és els sorban

azért nem feleltek meg, mivel szerzik a kívánt dolgozat jellemére és

igényeire nézve téves véleménynyel voltak. Ez okból bírálati jelenté-

sünkben bvebben fejtettük ki azon tulajdonságokat, melyekkel az újból

beküldend munkáknak birniok kell, ha társaságunknak e pályázattal

kitzött czélját elérni akarják.

A megújított pályázat várakozásunknak mégis csak kis részben

felelt meg. Mindössze tizenegy dolgozat érkezett be, köztük több terje-

delmes könyv, melyek alapos kutatásokon s tanulmányokon alapszanak,

— de egy sincs köztök, mely a történeti hitelességet mvészi kompozi-

czióval és valóban szépprózai eladással annyira egyesítené, hogy a kit-

zött díjat neki jó lelkiismerettel oda ítélni tudnók, s így a megújított

pályázat sem mondható sikeresnek társaságunkra nézve ; — de nem
egészen sikertelen az az irodalomra nézve, a mennyiben a beérkezett

dolgozatok közöl egy néhány irodalmi értékkel bír, ha ez az irodalmi

érték nem is üti meg egy magas czélok után törekv szépirodalmi társa-

ságnak igényeit.

A beérkezett dolgozatok két csoportra oszlanak. Az elsbe sorol-

juk a kevésbbó sikerült dolgozatokat, melyek közöl egy-kett — vagy az

összehordott élet- és korrajzi anyagnál, vagy a feldolgozás egyes sike-

rültebb részleteinél fogva — nem teljesen értéktelen ugyan ; — de

mindegyike lényeges fogyatkozásokban szenved és mindnyájan általá-

ban csak a múlt évi dolgozatok szerény magaslatán maradnak.

Legkevésbbé sikerültek a Lorántffy Zsuzsanna és Fempflimjer

Katalin czím dolgozatok.

Lorántffy Zsuzsanna (IX, sz. Jeligéje : Virtus est spkndor vitae)

alig egyóbb iszonyú szóárnál, mely az olvasót idegessé teszi. A szerz

ki nem fogy hsének nagy hangzású dicsítésében, melybe hosszadalmas

és rendszerint egy kissé lapos reflexiókat a nkrl és a nk hivatásáról
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bele szó. Ily módon természetesen nem jellemzést nyerünk, hanem egy

ni — különben igen jeles — tulajdonság fölött újra meg újra ismét-

ld elmélkedéseket, melyeket sem újságuk, sem szellemességük nem
tesz vonzókká vagy értékesekké. Zsuzsanna alakja bizonytalan árnyék

marad s épen oly elmosódó ködképek Rákóczy György, fiai és mennye.

A korrajzot szerznk alig kísérti meg, és annyira félreérti feladatát, hogy

a hsére vonatkozó gazdag korabeli levelezést sem aknázza ki ; Zsuzsan-

nának mindössze csak két levelét közli, ezeket is nyers anyag gyanánt,

minden feldolgozás nélkül. Tudományos szempontból sem tekinthet e

dolgozat értékesnek, mert a szerz minden kritika nélkül szedi össze

adatait, a hol véletlenül találja.

Nem jobb Pempflinger Katalin, Török Bálintné (III. sz. Jeligéje :

A férfi villámként jár, zajjal, fényesen stb. Tompa), mely ugyan általában

vonzó, bár itt-ott dagályba átcsapó melegséggel van írva, de tartalmat-

lan, üres dolgozat, telve egészen általános megjegyzésekkel a nrl s a

ni hivatásról, azon felül túlhalmozva vallásos elmélkedésekkel s mora-

lizáló phfazisokkal. Korrajznak semmi nyoma ; adatokban igen szegény,

a jellemzés pedig annyira általános vonásokra szorítkozik, hogy az min-

den korra és minden tisztességes nre ráillik.

Csak szélesebb történeti alapjánál fogva áll magasabban Mnrány
úrnje (IV. sz. Jeligéje : Mnrány úrnje is csak no maradt stb.), a mennyi-

ben szerz dolgozatának legalább egynehány pontjában, pl. a Mária

halála idejére vonatkozóan, szerény kutatásokat is tett. De mára munka
nagyobbik fele, mely Mária szerepét a Zrínyi-Nádasdy-Frangepán-féle

összeesküvésben tárgyalja, egészen értéktelen kompilátio, a források és

segédeszközök felemlítése nélkül, kuszált és kritikátlan. A dolgozat

különben, még ezt az oldalát nem is tekintve, jellemzés, felfogás, ítélet

és stílus tekintetében egyaránt igen gyenge kísérlet, mely mélyen alatta

áll a VI. számú azonos tárgyú mnek. A szerz, úgy látszik, nem is sejti

a Széchy Mária jellemének igen érdekes, de nem könnyen megfejthet

problémáját, nem hogy annak megoldására kisérletet tegyen.

Felfogás és eladás tekintetében ez els három dolgozatnál maga-

sabban áll Pathóchy Zsófia (VII. sz. Jeligéje : Pártok kelének s a pártfer-

(jetey, Petfi), mely hazánk XVI. századi történetének egy érdekes epi-

zódját sok új adattal, de egy kissé lapos reflexiókkal és nem elég törté-

neti részrehajlatlansággal beszéli el. Fhiánya, hogy Zsófia jellemzése

nem egyöntet ós hogy korának társadalmi és mveltségi viszonyai épeu

az alakjában és sorsában vannak legkevésbbé föltüntetve. Kompozi-

cziója is kezdetleges, a mennyiben a szerz túlságosan ragaszkodik az

évszámok egymásutánjához, stilje pedig majd hanyag, majd dagályos,

sokszor magyartalan is.

Jó és rossz vonásaikban igen rokon dolgozatok: Gróf Teleki
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Blanka, Hadak Istvánné és Betlm* Kata, mind a három kiváló jellem,

sokat szenvedett, de/ék magyar hölgyek életrajzai.

Gróf Teleki Blanka (V. ez. Jeligéje: Quelle force ! Michelet)

kétségtelenül gyakorlott író mve ; ezt különösen a csinos bevezetés

tanúsítja, de késbb is egyes elszórt részletek, mint pl. a kufsteini vár-

fogság vonzó leírása. De az egész dolgozat igen chablonszer, kompo-

zicziója gyenge, felfogása és ítélete nagyon köznapi (fleg a politikai

viszonyokat illetleg). Magasabb irodalmi értéke nincsen.

E munkához tárgyánál fogva igen közel áll, de eladásának

melegségénél fogva megnyerbb B. Radák Istvánné (X. sz. Jeligéje*

A jótékonyság a lélek legszebb virága), egy derék és neme6 asszony jóságá-

nak leírása — nem lélektani jellemzése — és dicsítése, néhány régi és

uj anekdotával. A dolgozat nem értéktelen biographiai adalék, de sem

tárgyánál, sem közönséges feldolgozásánál fogva nem tekinthet iro-

dalmi értéknek.

Ugyanily jellem Betlen Kata (I. sz. Jeligéje : Küzdelem az élet.

Kölcsey), melyben a Bod Péter kegyes patronájának, a buzgó és tudós

protestáns úrnnek roppantul elnyújtott, nagyon egyhangú és végtelen

ismétléseivel is fölötte untató életrajzát kapjuk. Szerz a kitn forrást,

melyet fölhasznált, Betlen Kata önéletrajzát, nem tudta igazán haszno-

sítani ; még kevésbbé tudott korrajzot adni, mert sehogy sem tudja

magát beletalálni a — fleg tárgya szempontjából — sivár, prózai

XVIII. századba. Hsét inkább szánja, mint jellemzi ; a kort inkább

korholja, mint rajzolja. Könyve — már felekezeti egyoldalúságánál

fogva — nem történeti jellemkép, hanem áhitatos olvasmány, ha az

ilyennek szabad ugyan unalmasnak lennie.

E hét munka képezi felfogásunk szerint a beérkezett pályamun-

kák els csoportját. E dolgozatok — egyes részleteket nem tekintve —
meg sem közelítik a kivánt c történeti jellemkép » magaslatát, és az iro-

dalom sem veszít semmit, ha nem jutnak nyilvánosságra. Minden

tekintetben magasabban állnak a* másik csoport mvei, szám szerint

négyen, melyek ha egészen mai alakjukban nem is, de némi javítás és

átdolgozás után, irodalmi értékkel bírnak, ha nem is ütik meg teljesen

társaságunknak e pályázatnál kitzött mértékét.

A Kisfaludy-társaság mködése körén teljesen kivl esik e cso-

portnak különben legjobb dolgozata, Mária lárálynö (II. sz. Jeligéje

:

Rex foemineus, Thúróczy), alapos és önálló kutatásokon nyugvó, tudo-

mányos érték történeti monographia, mely ily fajta nem épen gaz-

dag irodalmunkban számot tesz. Szerz Nagy Lajos leányának terjedel-

mes, beható, az összes, nyomtatott és kézirati források felhasználásával

készült életrajzát adja, lépésrl lépésre óvatos kritikával megvizsgálva

Mária életének és uralkodásának minden egyes momentumát, a forrá-

PhUologlai Közlöny. VIII. 5. 35
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soknak minden idevágó adatát. De a munkának ez a részletessége, az

adatoknak ez a gazdagsága, az egyforma figyelem, melyet szerz a fon-

tos és nem fontos dolgokra fordít — mert hiszen a tudomány szempont-

jából az adatok mind fontosak, ha nem is, mint szerznk hinni látszik,

egyformán fontosak, — a források nyújtotta anyagnak nemcsak felhasz-

nálása, hanem egyszersmind reprodukálása is, az egész mnek apró-

lékos részletekbl mozaikszer összeillesztése, és evvel kapcsolatban,

részben ezekbl folyólag a psychologiai jellemzés hiányossága, — a

munkának mind e sajátságai megfosztják a nagy szakismerettel és még
nagyobb szorgalommal kidolgozott mvet mvészi értékétl ; sem a hs
alakja és jelleme, sem a kornak képe nem domborodnak ki világosan a

rengeteg anyagból : a sok fa miatt nem látjuk az erdt. E munka kitn
alapját képezhetné egy társaságunk igényeinek minden tekintetben meg-

felel dolgozatnak, de ez a munka maga, mai alakjában, sokkal szára-

zabb történeti kutatás, semhogy igazi történeti jellemkép lehessen. Ez
utóbbihoz hiányzik belle, kisebb nagyobb mértékben, a jellemek egyön-

tet rajza, a kornak szemléletes képe, a kompoziczió mvészi formája

és a stilus szépprózai jellege. Mária királyn — a mennyiben ez az

utóbbi tulajdonságok nélkül lehetséges — kitn történettudományi

monographia, de sem jellemkép, sem korrajz, legkevésbbé szépprózában.

Ezen mnek némileg ellenlábasa a Mária Therézia czím (VEI. sz.

Jeligéje : Ama dics, nemének ritka (/yönr/ye. Szász K.), a mennyiben ezen

munka szerzje épen a jellem- és korrajz feladatát tartotta els sorban

szem eltt és e tekintetben egyes részletekben kiváló dolgozatot nyújtott.

Csakhogy más oldalról annyira dilettáns (a szó jó értelmében) a törté-

nettudomány terén, annyira nem ismeri és nem használja föl a Mária

Therézia életére és korára vonatkozó, különösen az utolsó évtizedben

nagy számmal közzétett tudómányos anyagot, hogy dolgozata, számos

elszórt jélessége daczára sem tarthat igényt a jutalomra. A dolgozat

különben két igen különböz, jellemre és értékre nézve különböz rész-

bl áll. Az els tartalmazza Mária Therézia politikai és hadi történeteit,

és ez teljesen el van tévesztve. Szerz nem akarja — feladata szempont-

jából igen helyesen — a nagy királyné háborúinak történetét megírni ;

mégis annyira belemeri a részletekbe, hogy sem Mária Therézia alakja

és politikája, sem a kort mozgató eszmék és áramlatok sehogy sem
tudnak kidomborúlni. A Kaunitz jellemzése, a jezsuiták szereplése és a
királynénak az ellentétes befolyások közt való folytonos habozása ugyan

sikerültebb részletei ez els résznek ; de ezek ismét nincsenek bels
kapcsolatban a nagy politikai események rajzával. E résznek nincsen

kell középpontja, s az adatok többé kevésbbé csak chronologiai sor-

rendjük szerint fzdnek egymáshoz. Különösen a dolgozatnak ezen

els felét jellemzi a politikai felfogásnak és Ítéletnek bizonyos kedélyes,
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táblabírói naivsága is, mely jelenleg már a nagy m (ívelt közönségnek

szánt történeti munkákban sem szokásos többé. — Nemcsak sokkal

jobb, de határozottan értékes a munkának második fele, melyben a

szerz Mária Therózia hazánk iránti viszonyát és a jeles királyn családi

életét megragadó hévvel és nagyrészt találó vonásokkal rajzolja. Az

olvasó érzi, hogy a szerz itt biztos talajon mozog és csak a könnyedén

felhasznált, részben teljesen alaptalan anekdoták árulják el, hogy a tör-

ténettudomány alig képezi szakszer tanulmányainak tárgyát. Az egész

munka érdemes dolgozat, mely azonban nemcsak kompozicziójának

lazasága és gyakori ismétlései miatt, hanem fleg történeti alapjának

ingadozó voltát és azon gyengéjét tekintve, hogy a jellemzés egyes voná-

sai túlságosan el vannak szórva s az ellentétes vonások sehogy nincse-

nek egy egységes jellemképpé egyeztetve, — alapos átdolgozást igényel.

Társaságunk körébe tartozik, még pedig kétszeres szempontból

is, a Boldogok a törvény ellen (XI. 8Z. Jeligéje : Nü sibi conscire, nulla

pallescers culpa. Horatius) czímtí dolgozat, mely a történeti jellemkóp és

a novella határán áll, de, mint az az ilyen vegyes irányú dolgozatoknál

rendesen megesik, a két szomszédos körnek inkább gyengéit, mint jeles-

ségeit egyesíti magában. Tárgya : Forgách Zsuzsanna viszonya férjéhez

Révai Ferenczhez és kedveséhez Bakics Péterhez, mely házasságtörésre,

szöktetésre, hosszadalmas bnperre és országos botrányra vezetett.

Nem akarjuk itt még fel sem vetni, még kevésbbé érdemlegesen tár-

gyalni azt a kérdést, hogy vajon Forgách Zsuzsanna kiváló magyar

hölgynek tekinthet-e, — mert végre is a feldolgozás, fleg a jellemzés

mvészete elfeledtethetné a tárgy gyarlóságát. De épen a feldolgozás és

jellemzés sok tekintetben kifogásolható oldala e dolgozatnak. A szerz

helyes úton halad ; látszik, hogy els sorban korrajzot akar adni, és e

tekintetben egyes részletek igen sikerültek. De általában gyengéje e

korrajznak, hogy igen aprólékos és mégis nagyon egyoldalú ; hogy a

kornak igen fontos, a tárgyalt történet szempontjából is igen fontos

momentumai szóba sem kerülnek, míg egészen lényegtelen dolgokat,

melyekre nézve a szerznek, úgy látszik, behatóbb és sokoldalúbb isme-

retei vannak, milyenek pl. ruházat, bútorok, ékszerek stb., untató,

mert indokolatlan aprólékossággal találunk fejtegetve. A munka különben

nem is annyira jellemrajz vagy korkép, mint inkább Forgách Zs. házas-

ságtörési bnperének revisiója, melyben a szerz kezdettl végig egészen

határozottan a sokat gyalázott asszonynak fogja pártját. Ez magában

véve nem volna baj, ha a szerz ezen pártállásában egy kissé ruganyos

erkölcsi elveket nem alkalmazna, mit talán — ámbár ezt is csak sz-

kebb határok közt — a költnek megengedhetni, de a mi a történetíró

állásával és feladatával össze nem fér. A dolgozat általában érdekes

tárgyú, jól van írva és komponálva, — különösen sikerült a hangulat

-
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teljes bevezetés és Forgách Zs. éjjeli megszökésének regényes, de biztos

történeti alapon nyugvó rajza, —* sok tekintetben tanulságos korrajz és

novellaszer alakjánál fogva kétszeresen vonzó olvasmány, — de a föl-

említett hiányok és sajátságok miatt voltaképen a kitzött feladatnak

körébe sem tartozik.

Az utolsó dolgozat, Egy magyar hölgy élet- és jellemrajza (VI. sz.

Jeligéje : Lukács Krisztina), a pályázat legterjedelmesebb darabja,

Széchy Mária történetét tartalmazza. Igen figyelemre méltó dolgozat,

mely sokoldalú és alapos kutatásokon alapszik és mint történeti mono-

graphia • Mária királyn » méltó párja, bár nem tagadhatni, hogy a

szerz annyira elfogult hse mellett és egyes kútfk, fleg Kemény
János ellen, hogy történetírói tárgyilagossága igen kétes színben tnik

föl. Dolgozata legkevesebbet sem veszített volna sem érdekességébl,

sem értékébl, ha Máriát nem törekszik mindenképen tiszta angyalnak

feltüntetni. — Murány úrnjének élet- és jellemrajzát különben egy

kissé széles alapra fektette a szerz: elbb a család elzményeit, a

nagyszülk és szülk életét és jellemét tárgyalja, míg végre igazi hsé-

hez jut. E körülménynek tulajdonítandó talán a munka leggyengébb

oldala, a befejezetlenség, mert, úgy látszik, ebbl kell magyaráznunk az

utolsó résznek gyengéit : Mária özvegységének története nagyon el van

hányva, zavaros és kuszált, és nem áll eladás tekintetében sem az

elbbi fejezetek magaslatán. Az utolsó nagy fejezetnek ez elégtelensége,

mely valószínen onnan származik, hogy a szerz kifogyott az idbl, a

dolgozat legnagyobb hibája ;
— de a munka egyébb részeiben is hiány-

zik az utolsó áttekintés és végleges revisio simító hatása, fleg a mi a

stílust is illeti, mely helyenként igen pongyola. A kor képe gazdag és

érdekes, de a rajz nagyon túl van terhelve ; Mária jellemzésének vonásai

pedig annyira elszóródnak, hogy csupán ismételt lapozgatás és a töre-

dékes adatoknak újból meg újból összekeresése után alkothatjuk össze

egy egészszé. De a hs életteljes, világos és egyöntet jellemképét ekkor

sem nyerjük. A munka figyelemre méltó, érdemes dolgozat, melynek

érintett hiányait a szerz azonban csak szorgalmas javítással, az utolsó

részben csak gyökeresebb átdolgozással fogja elenyészthetni ;
— jelen

alakjában mégis fogyatékosabb, semhogy a jutalomra igényt tarthatna.

Az elmondottak után egyhangú véleményünk, hogy a pályadíj a
beérkezett munkák egyikének sem adható ki.

Budapest, 1884. február 6. — Szász Károly, bíráló bizottsági elnök :

Heinrich Gusztáv, Salamon Ferencz, b. b. tagok.
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LÖNNROT ILLÉS.

(1802—1884).

Finnországnak gyásza van. A halál kiragadta az élk sorából a

finn népnek •nemeslelk pátriárkáját*, Lönnrot Illést : azt a nagy fér-

fiút, a ki a Kalevalával gazdagította a világirodalmat, s a ki hetedfél

évtizeden át lankadatlan szorgalmú munkása volt a finn irodalomnak.

Szenteljünk mi is néhány lapot ezen dics férfiú emlékének, a kinek

egész áldásos élete nem volt egyéb egy hosszú-hosszú munka-napnál.

Lönnrot Illés 1802. április hó 9-dikén született Sammattiban,

Uusmaa kormányzóságban. Atyja, Lönnrot Fridrik János, a falunak

szegény szabója volt, a ki vagyontalaasága daczára is elhatározta, hogy

fiát iskoláztatni fogja. A kis Illés tehát elször a tammisaari-i kis-iskolát

látogatta, fkép azért, hogy elsajátítsa a svéd nyelvet, a melyben, mint

tsgyökeres finn embernek fia, teljesen járatlan volt. Azonban sokra

nem igen vihette benne, mert mikor a turkui iskolába került, kevésbe

múlt, hogy meg nem bukott a fölvételi vizsgálaton. Az iskolákban akkor

még svédül tanítottak, és Lönnrotnak, valamint a többi finn-ajkú gyer-

meknek is, nagy nehézségére volt, hogy nemcsak a leczkét kellett

megtanulnia, hanem még a nyelvet is, melyen a leczke írva volt. Lönn-

rot vasszorgalma azonban legyzte ezt az akadályt ; fölvitte a harmadik

osztályig, de ennek végeztével búcsút kellett vennie az iskolától, mert

atyjának nem állt módjában, hogy tovább taníttassa.

A szegény fiú most visszatért szülfalujába, hol nagy örömére

tovább folytathatta tanulását egy Lönnqvist nev káplán vezetése alatt.

Ugyanennek buzdítására elindult a régi szokás szerint segélypénzeket

gyjteni, s az összekoldult fillérekkel aztán 1819-ben a porvoo-i gymna-

siumba ment tanulni. Azonban erszénye fél év múlva megint üres volt,

és Lönnrot nem talált módot tanulmányai folytatására. A véletlen úgy
hozta magával, hogy Bjugg Gusztáv hámeenlinnai gyógyszerész éppen

akkor keresett a porvooi növendékek közt egy fiút, a kinek kedve volna

beállani gyógyszerész-inasnak. Lönnrot mindjárt ajánlkozott, és a

gyógyszerész, a ki csak jót hallott róla, szivesén magához vette.

A gyógyszertárban a fiatal Lönnrot szorgalmasan dolgozott, sza-

bad idejét pedig a maga mvelésére használta. Tanulta a mennyiségtant

és a természettudományokat, folytatta a latin és görög nyelv tanulását,

s hogy az utóbbiban gyakorlati készséget is szerezzen magának, megta-

nulta betéve Sjögrennek egész nagy latin szótárát. így telt el két esz-

tend. Egyszer a városi orvos, dr. Sabelli, bevetdött a gyógyszertárba,

és tréfából latinul szólította meg a laboránsokat. A többiek csak törték a
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latin nyelvet, de Lönnrot kifogástalan latinsággal válaszolt a kérdésre.

Az orvos elcsodálkozott ezen, és szóba állván az ifjúval, kikérdezte, hogy

hová való, és min pályára készül. Beszéllgetésüknek az lett az ered-

ménye, hogy az orvos Lönnrotot pénzsegéllyel ellátva a turkui egyetemre

küldötte. Itt tíz évet töltött, szorgalmasan tanulva az orvosi tudományt,

ámbár sok idejét elvette az instructoroskodás, a mellyel kenyerét kereste.

Végre 1832-ben elnyerte az orvos-doktori képesítést, ós kerületi

orvos lett Kajaana-ban. Két évtizeden át mködött az orvosi pályán

;

azután 1853-ban Castrén halálával megürülvén a finn nyelv tanszéke a

helsingforsi egyetemen, ót hívták meg az elhunytnak helyébe. Hatvan-

éves korában (1862) mint «emeritus» megvált tanszékétl, és vissza-

vonult szülfalujába. Itt töltötte életének hátralev részét, de nem
pihenve, hanem szakadatlanul munkálkodva haláláig, mely a jelen évben

márczius 1 9-dikén következett be.

Az az id, melyben Lönnrot a férfikorba lépett, a nemzeti ébredés

kora volt. Hat évszázadon át volt Finnország Svédországnak provin-

cziája, s a finnek a nyugot-európai kultúrát a svédek közvetítésével kapták.

A finnországi mvelt elem teljesen elsvédesedett ezen hosszú id alatt.

A közép- és felsbb iskolákban az oktatási nyelv a svéd volt; a ki isme-

retekre akart szert tenni, annak elbb ezt a nyelvet kellett elsajátítania

;

s mire aztán odáig jutott, hogy a « mvelt » osztályhoz sorolhatta magát,

addigra elfelejtette finn anyanyelvét, vagy oly «mveletlennek* találta,

hogy nem tartotta többé alkalmasnak gondolatai kifejezésére. A finn

nyelv teljesen ki volt zárva a mvelt körökbl, és csak a nép kunyhói-

ban s az Isten házában lehetett hallani. A múlt század végén azonban

támadtak lelkes férfiak, a kik életük czéljává tzték ki, hogy a finn nyel-

vet visszahelyezzék természetes jogaiba. Még élénkebb lett e mozgalom a

jelen század elején, midn Finnország elszakadt Svédországtól és orosz

uralom alá került. Egyre nagyobb és nagyobb lett az érdekldés a finn

nyelv iránt. Gyjteni kezdték a népköltészet termékeit, foglalkoztak a

finn nyelv alaktani és szófüzési sajátságaival, nemkülömben szókincsével

is ; követelni kezdték, hogy a finn nyelv a közoktatás ós a törvénykezés

nyelvévé tétessék, s végre akadt egy bátor férfiú, a ki a jelszót kimondta,

hogy «svédek már nem vagyunk, oroszokká nem lehetünk, tehát finnekké

kell lennünk !

»

£ kornak szelleme nem maradhatott hatás nélkül a fogékony kebl
ifjú Lönnrotra. Már a gyógyszertárban olvasta a turkui finn hetilapot,

és énekelgette Judén dalait. Az szívében is ellenállhatatlan vágy

támadt anyanyelve mvelésére s a fejledez finn irodalom fölvirágoz-

tatására, és már deák korában elindult népdalokat gyjteni, b kezdte

vizsgálni a finn nyelv szellemét.

A turkui egyetemen akkor sok lelkes finn-érzelm ifjú volt együtt,
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köztük oly trias, a milyennel sem azeltt, sem azóta nem dicsekedhetett

Finnország egyeteme. E trias egyik tagja Lönnrot volt, a másik Snell-

man, késbb Finnországnak legnagyobb államfórfia és a finn nemzeti

ügynek legkiválóbb bajnoka, a harmadik pedig Runeberg, a koszorús

költ, a ki svéd nyelven írta ugyan örök-szép költeményeit, de minden

sorával fényes bizonyságát adta a finn haza és a finn nép iránt táplált

h szeretetének. E lelkes ifjak társaságában egyszer arról volt szó, hogy

egy régi könyvet ki kellene adni. Mialatt a módozatokról tanácskoztak,

egy fiatal orvos, Lindfors, azzal az eszmével lépett el, hogy egy társu-

latot kellene alapítani a
v
finn irodalom mvelésére. És az ige csakhamar

testté vált, s 1831-ben megalakult a «Finn Irodalmi Társaság* (Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura), melynek Lönnrot nemcsak alapítói között

szerepelt, hanem megalakulásától holta napjáig legmunkásabb tagja is

volt. Alig alakult meg a társaság, Lönnrot elindult az ország keleti

részeibe, azután az oroszországi finnek közé népdalokat gyjteni, s már

1834-ben mindenkinek nagy bámulatára bejelentette a Finn Irodalmi

Társaságnak, hogy az általa gyjtött népdaloknak nagy része összefügg

organikus egészet képez, és 1835-ben megjelent a Kalevala, a finnek

nemzeti eposza. Lönnroté az érdem, hogy ezen nagy népköltemónynek

elszórt részeit a nép ajkáról összegyjtögette, az enyészettl megmen-

tette, és organikus egésszé összeszerkesztette. Ezzel valóban texegit mo-

numentum aere perennius»,— mert a Kalevala és Lönnrot neve örökké

elválhatatlanok fognak maradni.

A Kalevalát a mértk a világirodalomnak legremekebb eposzai

közé sorozzák. Tagadhatatlan, hogy ennek megjelenése esemény volt a

világirodalom történetében, de még nagyobb esemény volt a finn nem-

zetiségi mozgalmak történetében. Addig nem volt alap, melyre a nem
zetiségi törekvéseket fektetni lehetett volna ; — Lönnrot megadta ezt

az alapot. Most a hazafiak már büszkén hivatkozhattak arra, hogy az a

nép, mely oly eposzt tudott teremteni, mint a Kalevala, bír annyi szel-

lemi ervel, hogy helyet követelhessen magának a nemzetek sorában

;

ilyen nép nem pusztulhat el, nem vesztheti el nemzetiségét, nyelvét

;

annak élnie kell, és föl kell virulnia !

És ez Lönnrot érdeme ; ez feledhetetlenné teszi nevét. Mert ha

nagyrabecsüljük a költt, a mvészt, a ki a saját lelkébl merítve, vi-

lágra szóló remekmvet tud teremteni : nagyra kell becsülnünk t is, a

ki járatlan utakon járva összeszedegette az út szélén hever drágaköve-

ket, melyeket senki sem vett azeltt észre, és azokat oly diadémmá tudta

összealkotni, a melyet akármely népnek géniusza büszkén viselhetne

homlokán.

Lönnrotban nem volt egy szikrányi költi teremt er sem, a

mirl saját költeményes kisérletei tanúskodnak. Annál bámulatosabb
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tehát, hogy a finnek nemzeti eposzát az elszórt töredékekbl oly reme-

kül tudta összeszerkeszteni. Csak most, midn a Kalerala runóinak vál-

tozatai száz- meg száz-számra vannak fölhalmozva a Finn Irodalmi

Társaság levéltárában, — csak most láthatni igazán, mily genialitás

kellett ahhoz, hogy Lönnrot ezekben az egységet, az összetartozást föl-

fedezze, s közlök éppen azokat állítsa össze, melyek a mostani Kale-

valát alkotják. A KaUvaUmab legavatottabb ismeri, kik a változatokat

is át meg átbuvárolták, úgy nyilatkoznak, hogy ezt a nép-eposzt reme-

kebbtíl nem lehetett volna összeállítani, mint a hogy Lönnrot tette.

A Kalevala kiadása után a fáradhatatlan férfiú megint folytatta a

gyjtést, s egyhuzamban vándorolt ide s tova 1836 szétl 1838 elejéig,

mely útjára már az irodalmi társaságtól is kapott ezer rubelnyi költ-

séget. Ujabb gyjtéseinek eredményei voltak : a Kanteletar (1840) czím
népköltési gyjtemény, mely 652 kisebb népdalt tartalmaz ; továbbá

:

Suonien kan*an sananlaskuja (A finn nép közmondásai, 1842 ; körülbelül

7000 közmondás) ; Suonien kansan arvoituksia (A finn nép találós meséi,

1844; körülbelül 165 J találós mese): a Kalevalá-nok második, javított

és bvített kiadása (1849), mely majdnem két-akkora, mint az els ; és

végre : Suonien kansan muinaisia loitsurunoja (A finn nép varázs-igéi),

melyek 1880-ban láttak napvilágot.

Már maga az, hogy Lönnrot így leszállott a finn népszellemnek

gazdag kincsbányájába, s ebbl megbecsülhetetlen rejtett kincseket ho-

zott napvilágra, elég lett volna arra, hogy nevét halhatatlanná tegye.

De van ezenkívül Lönnrotnak még egy nagy érdeme, mely vetekszik

amazzal is ; és ez : az egységes finn irodalmi nyelvnek megteremtése.

A finn nyelvet már a tizenhatodik század közepe óta használták

ugyan az irodalomban, de ez az irodalom az emberi ismereteknek csak

nagyon szk körében mozgott. Ezenkívül a múlt században a finn nyelv

a svédnek hatása alatt nagyon sokat vesztett eredeti tisztaságából, mert

az írók elárasztották részint kényszerségbl, részint szükségtelenül köl-

csönvett svéd szavakkal és szólásmódokkal. Ehhez járult még az is, hogy

e nyelvben nem volt egység. Minden író a maga vidékének tájbeszédét

használta mveiben, s mindenki a maga dialektusának egyedülvaló

helyessége mellett kardoskodott. Lönnrot véget vetett a dialektusok

küzdelmének. Oj irodalmi nyelvet teremtett, úgy hogy megtartotta a

régi bibliafordításban használt nyugati dialektus alakjait, de e mellett

gazdagította az irodalmat a keleti dialektusnak bséges szókincsével és

minden idegenszerségtl ment szólásmódjaival. Ezzel vége volt a dia-

lektusok versengésének ; a két fdialektus az irodalomban egybeolvadt,

és így megalakult az egységes finn irodalmi nyelv. És Lönnrot nemcsak

megmutatta az utat, a melyen az íróknak haladniok kell, hanem maga
is ezen útra lépett, és az irodalomnak majdnem minden ágában kisérle-
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tekét tett az általa teremtett nyelvvel. Irt és fordított költeményeket,

nyelvtudományi, történelmi, jogi, természettudományi és orvosi munká-

kat, st népkönyveket és gyermek-olvasmányokat is.

Természetes, hogy a régi nyelvnek és a nép nyelvének szókincse

korántsem volt mind ezen czélokra elegend. Száz meg száz számra

kellett alkotni új szavakat, s ez Lönnrotnak, kinél alaposabban a finn

nyelvet senki sem ismerte, mesterileg sikerült, úgy hogy alkotásai közül

alig egy-kett maradt használatlan ; a többi mind átment a közhaszná-

latba. Nagy finn-svéd szótárában pedig a finn nyelv szókincsének oly

roppant gyjteményét adta a nyelv mvelinek kezébe, melynél gazda-

gabbat rajta kívül senki sem állíthatott volna össze.

Nincs Finnországban az az egyszer parasztkunyhó, melyben a

nagy Lönnrotnak nevét ne ismernék, és áldva ne emlegetnék. Mindenki

ismeri és nagyra becsüli az érdemeit, csak maga nem látszott azokat

ismerni. Lönnrot az egyszerségnek és szerénységnek mintaképe volt.

Az egyetemi tanárságot is sokáig vonakodott elfogadni, mert nagy sze-

rénységében attól tartott, hogy nem tudja majd megállni a helyét ; a

kitüntetéseket, melyek mindenfell érték, a Finn Irodalmi Társaság

tiszteletbeli elnökségét, a kanczelláriai tanácsosi czímet, az érdemrende-

ket, megválasztatását több külföldi tudóstársaságba (egyebek közt a

M. T. Akadémiába is) szinte szégyenkezve fogadta, és magát mindezekre

érdemetlennek tartotta.

íme ilyen volt az a nagy férfiú, kit most egész Finnország kese-

regve gyászol. Remegve nyúltam a tollhoz, mellyel az halhatatlan

érdemeit kellett vázolnom ; remegve, mint akkor, midn mint gyermek

-

ifjú a szelídkép, jóságos aggastyán eltt állottam, a ki buzdító szava-

kat intézett hozzám, a kezd finnistához ; és remegve teszem le most a

tollat, mert félek, hogy futólagos vázlatom nem méltó hozzá, a ki

nemes egyszerségében oly nagy volt

!

Dr. Szinnyei József.

113. Egy ,Arszlán' nev egyénre, kinek sírját kbl faragott

oroszlány rzi.

Én a vadok legersbje vagyok. Most emberi testet

rzök s lábam' ezen sziklai sírra vetem.

Ámde ha Arszlánnak nem vallana rám neve s szíve,

Nem tenném sohasem lábam' a sírja fölé. F. £.
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— Teli-irodalom. Schiller Telijének drámai eszméjérl írt Müh-

lenbach egy elolvasásra méltó értekezést a ratibori gymnasium 1 883-dik

évi értesítjében (Die drarnatüche Idee in Schillers Wilhelm Teli, 4-r., 26 1.).

Nem ezen drámai eszme felfedezésében vagy helyességében, hanem a

drámának beható, sokszor igen találó elemzésében van e tanulmány

érdeme. E czélból pzerz a korabeli és a késbbi bírálók véleményeit is

felsorolja és méltatja, mire a cselekvény egyes szálainak kiemelése után

a következ eredményre jut : A helytartók zsarnoksága végveszélylyel

fenyegeti Svájcz politikai szabadságát s fleg a családi élet szentségét

is támadja meg. Ez állapot a szövetség megalapítására vezet. De egy

egész népnek fellépése nagy akadályokkal ós veszélyekkel jár, melyek a

résztvevk nagy számában gyökereznek. Ritkán sikerül egy egész népnek

fölkelése egyes önálló egyéniségek mködése nélkül ; ezeket az egyénisé-

geket pedig el6 sorban személyi viszonyok késztetik a cselekvésre. Ily

önálló egyéniségek a Teli drámában RudeDz és Teli maga: amaz nem
érti az általános nyomort, melyet indokolatlannak tart ; ezt jelleme és

gondolkodásmódja tartják vissza attól, hogy a számos résztvevk által

létesített szövetséghez csatlakozzék. Mind a kett — és ez szerznk sze-

rint a darab drámai eszméje, — az események fejldése folyamában

saját tapasztalásból gyzdnek meg felfogásuk helytelenségérl és végre

teljes szívvel csatlakoznak a szövetséghez. St mind a ketten még a szö-

vetség fellépése eltt lépnek a tett terére és részben megindítják, részben

szerencsés befejezéshez juttatják a nemzet szabadságharczát.

A dráma cselekvéuyének epikus voltát M. is hangsúlyozza, és

megjegyzi, hogy a darabnak, melyaek kidolgozásánál a költ szabad

alkotását a hagyomány súlya meggátolta, nincs is a szó közönséges

értelmében egységes cselekvénye. Már a monda ketts cselekvényt tar-

talmaz, melyet két hs képvisel: a szövetség és Teli. Schiller még Ru-

denzet is állította melléj ök. E ketts hst a költ nem mellzhette, mert

akkor megsértette volna az ers és eleven hagyományt ; így legalább oda

törekedett, hogy e különböz cselekvények mind szorosabb kapcsolatba

jussanak egymással, és ezt az által érte el, hogy Teli és Rudenz, kik ere-

detileg egészen önállóan, a fcselekvényen kívül, szerepelnek, mind job-

ban közelednek a fhshöz, a szövetséghez, míg a cselekvény utolsó

stádiumában, törekvéseiket és tetteiket tekintve, teljesen összeolvadnak

vele. Korlátolt, szkkör és szkkebl felfogással lépnek föl, — és saját

élményeik és tapasztalataik meggyzik ket arról, hogy az általános,

nemzeti szerencsétlenség az egyesre is kihat és hogy az egyes ember is

csak úgy védelmezheti jogait és békéjét, ha el nem szakad nemzetétl.
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Az értekezésben sok a helyes gondolat és megjegyzés, ha a szerz

több helyütt rendszerét és elméletét egy kis erszakkal viszi is keresztül.

H. G.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. április 2-ikán Zichy

Antal elnöklete alatt felolvasó gylést tartott, melynek tárgyai voltak :

1. Dr. Wertner Mór, Az orvosi kar állása az ókorban, felolvasta

Kardos Albert.

2. Dr. Heinrich Gusztáv, A Lajos-dal.

3. Kunos lgnácz
% Népetymologia helynevekben (megjelent a Nem-

zeibeu). A többi felolvasások az Egy. Pholog. Közlönyben fognak meg-

jelenni.

A felolvasó gylést választmányi ülés követte.

Elnök: Pirchala Imre, mint a hivatalosan elfoglalt elnök

helyettese.

Jegyz : Pecz Vilmos, második titkár.

Jelen voltak: Ábel Jen, els titkár; Csengeri János, Heinrich

Gusztáv, Kassai Gusztáv, Maywald József, Kiedl Frigyes választmányi

tagok.

A múlt ülés jegyzkönyve Ábel Jen és Biedl Frigyes észrevételei

után hitelesíttetik.

1

.

Heinrich Gusztáv indítványozza, hogy, tekintettel a társaság

jelenlegi anyagi viszonyaira, a tanárvizsgálati és doctoratusi szabályza-

tok tervezett kiadása maradjon el.

Indítványa elfogadtatik.

2. Heinrich G. bejelenti a Közlöny 1884-ik évi márczius 06 április

havi ketts füzetének költségeit.

Jelentése helyeslleg tudomásul vétetik.

3. Ezek után Heinrich Gusztáv jelentése és indítványa alapján

néhány írói díj ügye intéztetett el.

P. V.

114. Hippias leányára, Archedikére.

Legjelesebb volt egykor apám Hellasnak a földjén.

Síromat itt látod. Archediké a nevem.

Édes apám, férjem, fiaim s testvéreim ámbár

Zsarnokok, — én fejemet ggre nem adtam azért.

F. E.
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Badic8 Ferencz dr., Arany János. (Magyar Helikon. 32. 33.) Pozsony,
1884. Stampfel (47 1.) 40 kr.

Bárány Gergely. A római állandó törvényszékek és a bnfenyít
eljárás Cicero korában. Szombathely, 1883. (8-r. V, 82 1.)

Ciceronis, M. Tulli, pro P. Sestio oratio. Magyarázta Kont Ignácz,
Budapest. 1884. Eggenberger. (N. 8-r. 183 1.) 80 kr.

Dallos József, dr. Az ó-héber lyrai- és tanköltészet. Szombathely, 1884.
Granitz. (N. 8-r. 153 1.) 1 frt.

Helyesírás elvei és szabályai, A magyar. Ujabban átvizsgálva kiadta
a m. t. Akadémia. 3-ik változatlan kiadás. Budapest, 1884. Akadémia. (8-r.

30 1.) 10 kr.

Hintner B. Görög nyelvtan. A második kiadás nyomán fordította, és

átdolgozta Schill Salamon. Budapest, Franklin-társ. 1884. (8-r. 2241.) 1 frt 60.

Q. Horatius Flaccus satiráinak két könyve. Fordította s az eredeti

szöveg kíséretében jegyzetekkel felvilágosította dr. Barna Ignácz. Budapest,
1884. Athenaeum. (8-r. 149, VII 1.) 1 frt 20 kr.

Hunfalvy Pál. A számlálás módjai és az év hónapjai. (Értekezések

a nyelv- és szóptudományok körébl. XI. köt. 6. sz.) Budapest, 1883. Aka-
démia. (30 1.) 20 kr.

Jankovich Gyula (J.). Don Pedro Calderon élete és mvei. Irodalom-
történeti tanulmány Baumgartner A. nyomán. Budapest, 1884. Aigner. (8-r.

34 1.) 50 kr.

Kis Ignácz dr., Káldi György nyelve. (Értekezések a nyelv- és szóp-

tudományok körébl. XI. köt. 8. sz.) Budapest, 1883. Akadémia. (8-r. 73 1.)

50 kr.

A Kisfaludy-TfosíiséLg Evlapjai. Uj folyam. XVIII. kötet. 1882—83.
Budapest, 1883. (8-r. 409 1.) Tartalma : Hivatalos közlemények. — Sturm
Albert, Dux Adolf emlékezete. — Mikszáth Kálmán, A brózói ludak. —
Kisfaludy Sándor naplója. — Endrdi Sándor, A homályban. — Bartalus
István, A népdalok egyetemes gyjteményének folytatása. — Szabó István,

szemelvények a görög anthologiából. — P. Thewrewk Emil, A Vergilius-

nak tulajdonított kisebb költemények. — Szász Károly, Lukács Móricz
emlékezete. — Dalmady Gyz, Elégiák. — Zichy Antal, Zichy IJárolynó

szül. Seilern Crescentia grófné megjegyzései a Hitelre. — Baksay Sándor,
Babét.

Komjáthy B. Sz. Pál levelei. Epistolae Pavli lingva hvngarica dona-

tae. Az zenth Paal leueley magyar nyeluen. Budapest, 1884. Akadémia
(k. 8-r. 491 1.) 3 frt.

Könyvszemle, Magyar. Közrebocsátja a m. nemzeti múzeum könyv-
tára. VIII. évfolyam 1883. 1—4. füzet. Budapest, 1884. (8-r.) Tartalma:
Nagy Sándor, Horvát István kéziratai a Magy. Nemzeti Múzeum könyv-
tárában. — Majláth Béla, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtá-
rához. — Komáromi András, A kis-rhédei gróf Rhódey-család levéltára a
Nemzeti Múzeum könyvtárában. — Csontost János, Adalék Oláh Miklós
könyvtárához. — Horváth Ignácz, Négy hazai könyvlajstrom 1471, 1520.

és 1522-bl. — Barna Ferdinánd, Hazai könyvtáraink rendezésérl. —
Néhai Mátray Gábor, József Nádor törekvései a wolfenbütteli Corvin-

codexek visszaszerzésére. — Pulszky Ferencz, Hegeds Candid Lajos emlé-
kezete. — Markovics Sándor, A legels magyar Abóczós-könyv. — Fejér-

pataky László, A német-újvári sz. ferenczrendi zárda könyvtára. — Major
Lajos, Nagybritánnia könyvárusainak czímtározási szabályai. — Barátosi

Mircse János emléke. — Dr. Szinnyei József, A magyar nyelvészeti iroda-

lom bibliographiája Révay eltt. — Hazánkat érdekl külföldi szemle. —
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Csontosi János, A velenczei könyvtár magyarországi vonatkozású latin kéz-
iratai. — Vegyes közlemények.

Kunos Ignácz. A «ki» igeköt használata. Adalék a magyar jelentés-

tanhoz. Budapest, 1884. Hornyánszky Viktor. (8-r. 32 1.)

Majláth Béla, Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 1562-ik

évbl. (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébl. XI. köt. 7. sz.)

Budapest, 1883. (8-r. 10 1.) 10 kr.

Olcsó Könyvtár, szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, Franklin-társ.

165. sz. Balzac H. Grandét Eugénia. Ford. Toldy L. (297 1.) 1883. 60 kr.

166. » Kölcsey Ferenczí országgylési naplója. 1832— 1833. 4-ik kiadás..

(34 i 1.) 1883. 60 kr.

167. » Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. (44 1.) 1883. 20 kr.

158. » Klapp M. Rosenkranz és Güldenstern. Vígj. 4 felv. Ford. Csiky
Gergely 1884. (165 1.) 30 ki-.

169. • Goldsmith O. A wakefieldi pap. Ford. Ács Zsigm. 1883. (283 1.)

50 kr.

170. » Petfi Sándor. A helység kalapácsa. Hsköltemény 4 énekben.
7-ik kiadás 1883. (52 1.) 20 kr.

171. » A magyar emigratió mozgalmai 1859—1862. Kossuth emlékiratai
nyomán. 1883. (J07 1.) 30 kr.

172. » Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Csopey L. 1884. (84 1.)

30 kr.

173. » Coppóe F. Kisebb színmvek. Ford. Csiky G. 1884. (70 1.) 20 kr.

174. » Fáy A. A külföldiek. Vígjáték 2 felv. 1884. (56 1.) 20 kr.

P. Ovidii Naxonis Carmina ediderunt H. St. Sedlmayer, A. Zingerle,

O. Güthling. Vol. II : Metamorphoses, (Bibliotheca scriptorum graecorum et

romanorum.) Budapestini, 1884. Lampel. (8-r. XXX, 355 1.) 94 kr.

C. Sallusti Crispi bellum Catilinae. Belliim jugurthium. Ex historiis

quae extant orationes et epistulae ; recensuit A. Scheindler. (8-r. XVI, 130
és VI 1.) Budapestini, 1884. Lampel. 60 kr.

Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Fordította és átdolgozta

Dávid István. Budapest, 1884. Lampel. (8-r. 314 1.) 1 frt 20 kr.

Simonyi Zs-igmond. A magyar kötszók, egyúttal az összetett mon-
dat elmélete. III. kötet. Az alárendel kötszók második fele. Budapest,
1883. Akadémia. (N. 8-r. 256 1.) 1 frt 50 kr.

Spitkó Lajos. A görög szinház. Az aradi Kölcsey-egyesületben tartott

népszer felolvasás. Arad, 1884. Gyulai. (8-r. 21 1.)

Szamosi János. Latin nyelvtan. Gymnasiumok számára. I. rész. Alak-
tan. Budapest, 1884. Zilahy. (8-r. 160 1.) 1 frt.

Szinnyei József dr., Finn-magyar szótár. A magy. tudom. Akadémia
kiadása. Budapest, 1884. Akadémia. (N. 8-r. XIX, 528 1.) 3 frt.

Vgodi János. Shakespeare Vilmos. Hugó Viktor nyomán irta —

.

Pápa, 1883. (Szerz Ugodon). (N. 8-r. 271. III 1.) 1 frt.

Ábel Eugen, Scholia in Pindari epicima ad librorum manuscriptorum
fidem edididit. — Fasc. I. Vol. II. Berolini, Calvary, 1884. (8-r.) 5 Mk.

Adamy liud., Einführung in die antiké Kunstgeschichte. Hannover,
Helwing, 194 1. és 123 kép. 3 mk.

Alvi Alfr., II Goldoni e la Commedia delV arte. Catania, 147 L
Archív fúr lat. Lexicographie und Gramrnatik mit Einschluss des

álteren Mittellatein. Als Vorarbeit zu einem Thesaurus linguae latináé.

Mit Unterstützung der k. bayr. Akademie hersg. von Ed. Wölfflin. Leipzig,

Teubner, I. Jahrg. 1. Heft. 160 1. Az évfolyam ára 12 mk.
Bamberg, A. v. Griechische Schulgrammatik. I. Theil. Carl Frankes

griech. Formenlehre. Berlin, 1883. Springer. (8-r. XIV, 154 1.) 1 mk. 60.
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Bartoli Adolf'o, Storia della Letteratura italiana. YIL FfcVfcMfiGO

Petrarca. Firenze, 1884, Sansoni. 317. 1. 3 lir. 50.

Bobertag Félix, Geschichte des Bomans in Deutschland. II. köt. $.

fele. Berlin, 1884. Simion, 211 1.

Brambach W. Hülfsbüchlein für lateinische Rechtschreibnng. 3. Aufl.

Leipzig, 1884. Teubner. (8-r. VIII, 68. 1.) 75 Pf.

Brenning, Geschichte der deutschen Literatur. Lief. 1—3. Lahr,
1883, Schauenburg. (8-r.) a 1 ink.

Bursian Conrad. Geschichte der classisdien Philologie in Deutsch-
land von den Anfangen bis zur Gegenwart Mmichen und Leipzig, 1883.

(8-r. VIII, 1271 1.) 14 mk. 50.

Campanini N., Un precursore del Metaslasio. Reggio, VIII ós 249 1.

Cortese J. De M. Porcii Catonis vita, operibus et lingua, editio al-

téra. Savonae. 1883. Ricci. (8. 173. p.) 4 Lira 50.

CatulVs Buch der Lieder, deutsch von B. Westplud. Leipzig, Leuckart,
VIII ós 167 1. 2 mk. 40.

Christ Osk., De ablativo Sallustiano. Jena, 1883. Deistung, 101 1.

1 mk. 60.

Cicero'8 Bedé für Sex. Roscius aus Ameria. Mit den Testimonia
veterum und dem Scholiasta Gronovianus. Herausg. und erkl. von Gust.
Landgraf. Erlangen, Deichert. 427 1. 6 mk.

Ebering, bibliographischer Anzeiger f. romanische Sprachen u. Lite

ratur. 1 Bd. 1883. 2. Halbj. 3. Heft. Leipzig Twietmeyer, 1884. (8-r.) 2 mk.
Etienne L., Histoire de la littérature italienne. Paris, Hachette,

608 lap.

Menendez y Pelayo Morc, História de las ideas estéticos en Espaha^
tomo I. Madrid, 1883, XX és 437 1. 20 y 24.

Merkl J"., Abhandlungen aus dem Oebiete des römischen Rechts.

Heft 2 : Ueber die Geschichte der klassischen Appellation. Halle 1883,

176 lap.

Metastasio Pietro, Lettere disperse e inedite. A cura di Giosue Car-

ducci. Vol. I. 1716—1750. Bologna, 1883, Zanichelli. XXIV ós 448 1. 5 lir.

Meyer Elard Hugo> Indogermanische Mythen. I. Gandharven-Ken-
taurén. Berlin, 1883, 243 1., 4 mk. 50.

Meyer Kari, Der Parzival Wolframs von Eschenbach. Basel, 1883.

Schwabe, 80 fill.

Meyer Rich., Die Reihenfolge der Lieder Neidharfs von Reuenthal.
Halle, 1883. 163 1.

Mus8afia Ad. y
Zur Praesensbildung im Romanischen. Wien, 1883.

Akad., 77 1.

Müller Lucián. Quintus Ennius. Eine Einleitung in das Stúdium
der römischen Pocsie. Petersburg, 1884. IX és 313 1. Ára 8 mka.

Neissner E.
y
Lcssings drei Biicher Fabeln, ins Altgriechische iiber-

setzt. Leipzig, 1883, 78 1. 1 mk. 60.

Der Nibelungen Noth, nach Lachmanns Ausgabe übersetzt und mit
einer Einleitung versehen von Oskar Henke. Barmen, 1884, Klein. 298 1.

Ormont H., Inventaire-sommaire des manuscrits du Supplément
grec de la bibliothéque nationale. Paris, 1883. XIV ós 139 1., 7 frcs 50.

Pajsionsgeschichte, niederdeutsche, nach dem Evangélium Johannis.
Mitgeteilt von H. Martens. Bremen, 1883. Az altstadti reáliskola pro-

grammja, 4°, 19 1.

Peipers Z>., Ontológia Platonica ad notionum terminorumque histó-

riám symbola. Leipzig, 1883, XIV ós 606 1., 14 mk.
Perka Karlf

Origines Ariacae. Linguistisch-ethnologische Unter-
suchungen zur áltesten Geschichte der arischen Völker und Sprachen. Wien
und Teschen, 1883. Prochaska, 214 1. 7 mka.

Perry, English literature in the XVIII. century. New-York, 1883.

Harper, XIII és 450 1.
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Pindemonte Giovanni, Poesie e lettére, raccolte e illustrate da Gius.

Biadego. Bologna, 1883. 360 1. 5 lir.

Plató8 ausgewahlte Dialógé. Erklárt von C. Schmelzer : Gorgias.

Berlin, 1884, Weidmann, 183 L 1 mka 80.

Prehn A., Kotnposition und Quellén der Riitsel des Exeter-Buches.

(Neuphilologische Studien, III.) Paderborn, 1883. 1 mka 60.

Priese Osk., Die Sprache der Gesetze Aelfreds de* Grossen und
König Ines. Strassburg 1883. 55 1.

Puning E., Die Handschriften des Heliand. Recklinghausen, 1883,

gyznnas. programm.
Rajna Pio, Le origini delV epopea francese. Firenze, 1 884. Sansoni.

XV. és 550 1. 8 lir. — Igen fontos ós jeles munka.
Recueil de fac-similés d Vusage de Vécole nationale des chartes.

Troisiéme série, 25 planches et texto in-folio, dans un carton. Paris, 1883.

25 frcs.

Re8urezzione La, di Gesu Cristo. Poéma in ottava rima del secolo

XIV, non mai fin qui stampato. Imola, 1883, Galeati. XXX ós 118 1.

Róbert. Tarnow Walther, Goethe in Heine'8 WerTcen. Berlin, 1883.

2 márka.
Rofenthal L. A., Lazarus Geiger. Seine Lekre vom Uraprunge der

Sprache und Vemunft und sein Lében. Stuttgart, 1883.

Rümelin Ad., Luther ah deutscher Schriftsteller. Dessau, 1883.

50 fill.

Sachau Ed., Reise in Syrien und Mesopotamien. Mit 11 Karten von
H. Kiepert, 18 Abbildungen u. 22 Lichtdruckbildern. Leipzig, 1884. Brock-
haus, X ós 478 L 20 mka, kötve 22 mka.

Schiller Herm., Geschichte der ró'mischen Kaiserzeit. I, 2 : Vespasian
bis zur Erhebung Diocletians. Gotha, 1884, Perthes, p. 497—980, 9 mka.

Schneider Bernh., Die Flexión des Substantivs in den altesten me-
trischen Derikmiilem des Französischen und i-m Charlemagne. Marburg,
1883. 61 1.

Schneidewin Max, Homerisches VoTcabuJarium, sachlich geordnet.

Paderborn, 1884, Schöningh, 111 1. 1 mka 35.

Schretensack Heinr. Aug., Beitrag zu einer wissenschaftlichen Grund-
inge für etymologische Untersuchungen auf dem Gebiete der franzitsischen

Sprache. Bonn, 1883. 626 1.

Sclvramml J., üeber die Bedeutung der Formen des Verbum. Heili-

genstadt, 1883. 2 mka.
Schütze Paul, Dos volkstümliche Element im Stil Ulriehs von

Zatzikhoven. Greifswald, 1883, 40 1.

Schwab Ch. Th.. Gustav SchwaVs Lében. Freiburg, 1883. 4 mka.
Schwartz F. L., Prahistorisch-anthropologische Studien. Berlin,

1883. Hertz, 520 1.

Sébillot P., Gargantua dans les traditions populaires. Paris, 1883,

Maisonneuve, XXXII ós 313 l. 7 frcs -";0. (Les littóratures populaires de
toutes les nations.)

Seidl F. X., André Chénier. Eine Studie aus der französ. Litera-
turgeschichte, Regensburg, 1883, a rógi gymnas. programmja 48 1.

Sophokles' Antigoné, Für den Schulgebrauch erkliirt von G. Kern.
Gotha, 1883. 1 mk. — Kétféle kiadás : A) a jegyzetek a szöveg alatt, 68 1.

— B) a jegyzetek külön füzetben, 38 és 28 1.

Stengel E., Die altesten französ. Sprachdenkmiiler. Genauer Abdruck
und Bibliographie. Heilbronn, 1883. 75 fill. — Tartalma: 1. Strassburger

Eide. 2. Eulalia. 3. Val. Fragment. 4. Passión. 5. Leodegar. 5. Spontus.

Stoffels A., Le Dictionnaire de VAcadémie francaise, son histoire,

ses mérits et ses défauts. (A crefeldi ipariskola értesítjében, 1883.) 9 1.

Stolle E., Metrische Studien über das deutsche Volkslied. (A cre-

feldi gymnas. értesítjében, 1883.) 58 1. 4°.
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Strack Ad., Zur Geschichte des Gedichtes vom Wartburgkriege,
HaUe, 1883. 60 1.

Tacitus' Historien. Erklárt von Ignaz Prammer. 1. und 2. Buch.
Wien, 1884, Hölder. 119 1. 60 kr.

Texte, rhütoromanische, herausgegeben von J, Ulrich. II. Bifruii's

TJebersetzung des neuen Testaments (Máté és Márk evangyélioma). Halle,
1888. 199 L 4 mka.

Tobler Ad., Vom franzözischen Versbau altér und neuer Zeit. Zu~
sammenstellung der Anfangsgründe. Zweite Aufl. Leipzig, 1883. 149 L Igen
jó könyv.

Voigt L., Die Mirakel der Pariser Hs. 819, welche epische Stoffe
behandeln, auf ihre Quellén untersucht. Halle, 1883. 77 1.

Walther von der Vogelweide, herausgegeben und erhUirt von W.
Wilmann8. Zweite vollstándig umgearbeitete Ausgabe. Halle, 1883, XH és

500 1. — A legjelesebb középkori német lyrikus kitn kiadása, mely ki-

egészítését Wilmans jeles Walther-biographiájában (Lében und Dichten
Walthers von der Vogelweide, Bonn, 1882, XXIV és 456 1.) találja. Jegy-
zeteiben, melyek igen terjedelmesek ós fleg a költemények szerkezetét

és Összefüggését is tárgyalják, a szerz olyanokra [is volt tekintettel, kik
mint kezdk foglalkoznak a középkori német költészettel.

Wiener Neudrucke, herausgegeben von Prof. Aügust Sauer. Wien,
1883. — Eddig a következ hat füzet jelent meg:

1. Ábrahám a Sanda Clara, Auf, auf, ihr Christen, 1683. 60 kr.

2. Kurz (Bemardon), Die getreue Prinzessin Pumphia, 1756. 40 kr.

3. Der Hausball. Eine Erzáhlung. 1781. 30 kr.

4. Chr. G. Klemm. Der auf den Parnass versetzte grüne Hut, 1767.

40 kr.

5. Wolfgang Schmeltzl, Sámuel und Saul.

6. J. A. Stranitzky, Lustige Reisebeschreibung aus Salzburg in ver-

schiedene Lander. 60 kr.

Weber Phil., Entwicklungsgeschichte der Absichtssdtze. 1. Von Ho-
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PERGAMON ÉS A GIGANTOMACHIA.

I. Períjamon és története.

A kisázsiai Kaikos folyóvölgyében, körülbelül négy órajárás-

nyira a tenger mellett fekv Atarneustól, (ma Dikeli), fekszik Per-

gamon, mostani nevén Bergama. A Temnos hegység, mieltt a

folyó völgye felé lejtsödnek, még egyszer körülbelül 1000 lábnyi

magas kúppá tornyosul, ezen kúpalakú hegyet a hegység zömétl

éjszakról nyereg választja el, kelet és nyugat felé majdnem függ-

legesen emelkedik a Temnos ^hegységbl jöv Ketios és Selinos

patakok felett, délen pedig enyhén ereszkedik a Kaikos felé.

A délnyagati lejtn, a Selinos mélyedésében fekszik a 1 8000 lakos-

sal bíró Bergama,ugyanazon helyen, hol hajdan Pergamon feküdt. l
)

Ha az akropolist, mint késbbi kutatásaink tárgyát, egyelre mel-

lzzük és a mostani városban körültekintünk, legelször is sze-

münkbe ötlik a római basilicának tiszteletet gerjeszt romja ; hajdan

szabad térség lehetett eltte, melynek egy részét, mint máig is

látható, a Selinos beboltozása által nyerték. A patakot követve,

balra a stadion romjaira bukkanunk, ha pedig egy oldalt nyíló

hegyszakadékban haladunk tovább, az amphitheatrumhoz érünk.

Az építész a hegyszakadék mélyedését az aren$ alkotására hasz-

náíta fel, az üléseket pedig jobbra balra a hegyoldalba vágta.

A mélyedés fels és alsó vége máig is létez boltozatok által van

elzárva. Ha még az Aesculap templomra valamint a színház romjait

x
) A mostani város látképét mutatja a Ch. Wilberg által festett aqua-

réll, mely a berlini kir. múzeum u. n. Heroen-Saal-jnbaji látható. Kiseb-

bített másolatát 1. Conze és Humann jelentésében: Die Ergebnisse der

Ausgrabungen zu Pergamon I. í). 1. A város helyzetrajzát 1. ugyanott és

Fr. ThierBch munkájában : Die Konigsbnrg von Pergamon, Ugyancsak itt

található- az akropolis épületeinek reconstructiója Thierschtl, eredetije a

berlini múzeumban.

Philologiai Közlöny. VUI. 6. 36
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538 KELETI VINCZE.

takaró dombra vetünk egy pillantást, úgy mindent érintettünk, mi a

hajdani városból mostanáig megmaradt. Az akropolist majd csak

késbb keressük fel.

Pergamon történetének kezdete homályba van burkolva. L
)

A görög államok virágzása idejében még nem jutott jelent-

ségre, csak a N. Sándor halála után való zavaros idkben kezd

szerepelni a világtörténetben. Uralkodóinak sorában az els kima-

gasló alak I. Attalos (240—197 Kr. e.), kirl még Polybios is teljes

elismeréssel nyilatkozik. Ezen körültekint fejedelem a körülmé-

nyek ügyes felhasználása által kis országának még a hatalmas

szomszédokkal szemben is tudott tekintélyes állást biztosítani.

A syriai monarchia Egyptommal való folytonos viszálkodása miatt

nem léphetett fel nyugaton kell ervel, Egyptom hatalma csak

kevés erdített helyre szorítkozott, Makedonia Görögországgal és

barbár szomszédjaival volt elfoglalva, veszélyessé tehát csak a

folyton leskeld Bithynia és az ijeszt módon szaporodó gallusok

válhattak. Messzelátó politikája azonban csakhamar hatalmas szö-

vetségeseket talált Rhodos jelentékeny flottájában és Róma száraz-

földi hadseregében. Igaz, a görögök nem igen szívesen látták ezt

és gyakrabban adtak neheztelésüknek kifejezést, de másrészt mindig

akadtak bkez adakozókra a pergamoni uralkodókban. A makedón

háborúk által tönkre silányított Athént I. Attalos pompás fogadalmi

ajándékokkal díszítette, utódja az akropolis tövében oszlopcsar-

nokot épített, II. Attalos a Kerameikosban stoát emelt, melynek

maradványai máig is megvannak, Sikyon városa Attalost busás

érdemeiért kolosszális szoborral tisztelte meg; egyszóval Kelet

uralkodói között a pergamoni Attalidák voltak mindig legbke-

zbbek Görögország iránt. A hellén tudományt és mvészetet más

udvaroknál is ápolták, de seholsem tudtak takarékosságot és királyi

bkezséget oly illen egyesíteni. A pergamoni könyvtár az ale-

xandriaival versenyzett, Apollonios, a mathematikus és Apollodoros

pergamoni férfiaknak ajánlják mveiket, a hártyapapir nagyszer

találmánya pedig örökkévaló hírt biztosít a pergamoniaknak a

B
) Pergamon nevét némelyek a Berg, Burg szavakkal akarják össze-

köttetésbe hozni. L. Curtius, Grundzüge der griech. Etymologie, 4. kiadás,

303. lap.
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mveldéstörténetben. Más tekintetben is elnyösen tnt ki a per-

gamoni birodalom a többi szomszéd államok között, értjük ural-

kodóinak tiszta erkölcs szepltelen életét. Majdnem másfélszáza-

dos fenállása alatt (145 év), eltekintve az utolsó fejedelem rövid

uralkodásától, csak öt uralkodója volt Pergamonnak. A legjelesebb

királyok, mint I. Attalos és II. Eumenes évtizedeken át intézték az

állam sorsát, az els 44, az utóbbi 38 évig uralkodott. A királyi

családban uralkodó egyetértés és a szoros viszony, mely a család

minden tagját összefzte, fényes például szolgált az alattvalóknak

és majdnem példabeszéddé vált. A család ni tagjai közül I. Attalos

neje, Apollonis, magaslik ki, egyszer polgárleány Kyzikosból,

kiben a legnemesebb ni tulajdonok egyesítve valának. Arcképével

gyakran találkozunk szülvárosának érmein, hol fiai pompás tem-

plomot emeltek tiszteletére. Fia II. Attalos báladatosságból szobrot

emelt neki a pergamoni várban Athena Polias temploma eltt,

melynek talapzatát a rajta lév felírással együtt az ásatások nap-

fényre hozták. l
) Még inkább szembeszökk a pergamoni uralkodók

érdemei, ha meggondoljuk, hogy alattvalóik korántsem voltak

tisztán görögök és hogy sokat kellett kzdeniók, a háborús idk
viszontagságaival.

Mindjárt uralkodása elején válságos helyzetben találta magát

I. Attalos. A gyz Seleukos ellen öcscse, a fiatal Antiochoe Hierax

fellázadt, miután pedig leveretett, gall segédcsapataival majdnem

húsz évig barangolta be Kisázsiát. Attalos Seleukoshoz szított és

segítségével jelentékenyen megnagyobbította országát. Leginkább

a gallokkal gylt meg a baja, hét ütközetben vívott meg velk

;

egyszer már Pergamon falai alatt portyáztak, azonban a Kaikos

folyó melletti dönt ütközetben annyira megtörettek, hogy azon

idtl fogva nem zavarták nagyobb mértékben a pergamoni biro-

dalom nyugalmát. A történelem hálás elismeréssel adózik a perga-

moni királyoknak, mint a kiknek erfeszítése által a gallokat Kis-

ázsia belsejétl távoltartani és a róluk Galatiánák nevezett tarto-

mányba szorítani sikertilt. 2
)

*) A felirat így szól (Conze II. r. 49. 1.) :

v
AiTaXo; [JaaíXtaaav 'ArcoXXwvíoa 77-u (sic !) jJ-r^epa

^piXüTTOpvía; ivexa 7?^ ~po$ aStóv.

s
) A gyzk önérzetérl a következ nem rég talált felirat tanúsko-

dik : *Epigenes tisztjeivel és katonaival, kik " gálatok és Antiochos ellen

3«*
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Ezen csata után Attalos a királyi czímet vette fel. Most már
nyugatra irányozhatta figyelmét. Midn Fülöp makedóniai király

a CannaB melletti csata után Hannibállal szövetségre lépett, Attalos

határozottan a rómaiak pártját fogta. Szövetségesei segítségével le

is gyzte Fülöpöt tengeren, szárazon kevésbbé volt szerencsés,

egyszer a pusztító ellenség Pergamon falai alá is hatolt. A makedó-

nok elleni gylöletet sohasem tette le és még haldokolva is hábo-

rúra tüzelte a görögöket ellenök.

Legidsebb fia II. Eumenes (107— 155) az országot a hatalom

tetpontjára emelte. A rómaiakkal és achaiabeliekkel Nabis spártai

zsarnok ellen harczolt, a III. Antiochos elleni syriai háborúban

kezdetben nem igen kedvezett neki a szerencse, de a Magnesia

melletti ütközet késbb mindent jóvá tett. Politikájában nem volt

oly szerencsés, mint eldje, az aitoliai háború szerencsétlen vége

után a görögök hitszegéssel vádolták és elhidegedtek iránta, a

rómaiakkal való barátsága is meglazult a Perseus elleni háborúban

tanúsított kétes magatartása következtében. Uralkodása végén

néhány nyugalmas esztendeje volt, melyeket a város szépítésére

használt. Pergamon várának és városának számos díszes épülete

az mve, ö gyarapította a könyvtárt, melyben állítólag áOOOOO

tekercs volt, st a nagy oltár építését is neki tulajdonítják.

Ücscse és utódja 27. Attalos nagynev atyja nyomdokaiba

lépett. Hosszabb viszontagság után végre megszabadult II. Prusias

bithvniai királytól is, ki már bátyja ellen is folyton áskálódott.

A rómaiakkal, kik mindinkább terjeszkedtek Kisázsiában, eleinte

nem volt a legjobb viszonyban, késbb háza hagyományos politi-

kájára tért és híven segítette ket görögországi háborúikban. Nem
is bánta meg ; a feldúlt Korinthos mkincseibl nem egy darab

vándorolt Pergamonba. De már is mutatkoztak a külsleg elég

nagy terjedelm birodalmon a pusztulás jelei. A következ király

III. Attalos zsarnoki uralkodása gylöletes volt alattvalói és szom-

szédjai eltt, végre pedig 1 33 ban, valószínleg a római diplornatia

befolyása alatt, országát a rómaiakra hagyta. Az Attalidák királyi

palotája ezentúl a római proconsul székhelye lön, ki innen kormá-

nyozta Asia tartományt. Fényébl azonban mitsem veszített Perga-

harczoltak, (Attalos király szobrát) Zeusés Aihena iránt való há Iájok jeléül

(emelték).
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mon, st még a császárok is újabb és újabb épületek által díszítet-

ték a várost, mely ezentúl is Kisázsiának egyik fvárosa maradt.

II. A pergamoni mvészet.

A gallok végleges legyzése után I. Attalos a királyi czímet

vette fel és joggal. A félelmetes ellenség megfékezése után az ifjú

királyság szilárd alapokra volt fektetve és az eredménynek király

és alattvalók méltán örülhettek. A gallok elleni harczokból meríti

a pergamoni mvészet is tárpyát, elég szerencsésen, mert a népet

és dynastiát egyaránt érdekelte.

írásbeli adatunk a pergamoni mvészetrl eddig úgyszólva

csak egy volt, Pliniusé (H. N. XXXIV, 34.), mely így szól : nPlures

artifices fecere Attali et Eumenis adversw Gallos proelia, Isigonus,

Phyromachus Stratonicus Antigomis* <tc.

Phyromachos nevét még onnan is ismerjük, mert olvassuk,

hogy az általa készített Asklepios szobrot, mely az isten templomát

díszítette -és melynek mása minden valószínség szerint perga-

moni pénzeken is elfordul, II. Prusias király vitte magával.

(L. azonban Overbeck, Gesch. d. gr. Plastik IV. Buch 264. 1.). A Pli-

nius említette szobrok természetesen rég áldozatul estek az enyé-

szetnek, márványtalapzataik egy részét azonban az ásatások nap-

világra hozták. Ezek meglehets hosszúak voltak, elrészükön

felírások mutatták, mely csata emlékére készült az illet szobor-

csoport. (Egyet ezen feliratok közül már fentebb említettünk.)

Fenmaradt még I. Attalos általános ajánló felirata is, mely így

szól : (Conze II. 40. 1.)

liacXelt;
yATTaXo; tójv xatá ;;<5Xe<jlov

Úgyszintén fel voltak vésve a talapzatokra a mvészek nevei

is, sajnos, hogy a Pliniusnál elforduló nevekre az egy —gonos

névtöredék hagy következtetni, mely az egyik talapzaton olvas-

ható ; találunk azonban négy vagy öt oly mvésznevet is, mely

Pliniusnál nem fordul el. Más gyzelmeket is, mint a gallokon

valókat, említenek ott, de legjelentsebbek mégis ezek. Phyro-

machos és társainak mvei ránk nézve örökre elvesztek ugyan, de

némi fogalmat alkothatunk róluk a fenmaradt másolatok nyomán.

Az athéni akropolison Pausanias tanúsága szerint négy ter-

jedelmes szoborcsoportozatot mutattak I. Attalos ajándéka gya-
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nánt, melyek fél életnagyságban harczi jelenetekket ábrázoltak, és

pedig úgy, hogy az isteneknek a gigasokkal, Theseusnak az ama-

zonokkal, az athénieknek a perzsákkal, végre a pergamonbelieknek

a gallokkal való harczát lehetett látni.

Minden csoport büszke kifejezje a görögök superioritásának

a barbár elem felett. Valamint az istenek a gigások ellen, az

athéniek az amazonokkal, majd pedig Marathonnál a perzsák ellen

harczolva, örök dicsséget szereztek : úgy a pergamonbeliek is

önérzetes büszkeséggel mutathattak a gallok elleni harczokra és

gyzelmekre. Brunn H. éles eszének köszönjük azon felfedezést,

hogy 10 szoborban, melyek Nápoly, Velencze, Róma, Paris és

Aix múzeumaiban vannak szétszórva, ezen Attalos-féle ajándék

másolatait bírjuk. A gigasok és amazonok elleni csatából egy-egyet,

a perzsák ellenibl hármat, a gallból öt szobrot bírunk, vala-

mennyi sebestílteket, haldoklókat vagy halottakat ábrázol.

Sokkal nagyobb becsüek, mint ezen félig életnagyságú szob-

rok, azon müvek, melyeket a « haldokló gallus» és «gall ember és

felesége* (elbb hibásan Arria és Paetus) neve alatt ismerünk és

melyek közül az els Rómában a Museo Capitolinoban, a másik a

Villa Ludovisiban látható. Hogy mind a két szobor pergamoni

mvészektl származik, most már kétségen kívül áll, bár küls
bizonyítékok, mint Attalos ajándékánál, nincsenek. A tárgy, már-

ványnem, nagyság, stilus és munka mind a két szobornál egyez,

st egykor a capitoliumi gallust is a Villa Ludovisiban rizték.

Talán a Villa Ludovisi csoportozatában azon jelenetek egyikét lát-

hatjuk, melyek lejátszódhattak, midn Prusias bithyniai király a

Hellespontuson átkelt és a lakhelyt keres aegosagokat megtámadta

és megsemmisítette. A mi gall emberünk már nem lát menekülést,

a sereg megfutamítva, a szekérvár bévé ve, választás csak a halál

és a szolgaság között lehetséges. A vitéz gall az elbbit választja,

rövid kardjával átdöfte feleségét, ki haldokolva roskad össze férje

bal karján, de még nem érte teste a földet, midn férje magasan
felemelkedve, az ellenségre szegzett daczos tekintettel torkába

szúrja kardját, majd pedig a következ pillanatban halva roskad

nejére.

Kevésbbé izgató, de ezért talán mélyebb hatású a haldokló

gallus szobra a Capitoliumon. Ezt nem saját, hanem az ellenség

fegyvere érte, ertlenül roskad össze paizsán, hasztalanul hever

mellette hadi kürtje és kardja, félig nyitott szája fájdalmasan vo-
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naglik, a sovány szögletes arczon végtelen fájdalmas resignatío

terül el, jobb oldalán lév sebébl egyre szivárog az életnedv, kis

id múlva a bal kar már nem lesz képes az összeroskadó testet

fentartani — consummatum est. A pergamoni iskolát realistikus-

nak szokták nevezni és joggal. Az elbb leírt szobormüvek oly

találó, életh ábrázolások, hogy p. o. a haldokló gallusnál szinte

látni véljük utolsó lehelletét, melylyel életét kiadja. Mély sajnálat

fog el, ha a haldokló hsre tekintünk, de el kell ismernünk egy*

szersmind a pergamonbeliek nemes tapintatát, kik a félelmetes és

kegyetlen ellenséget nem a maga rút szörnységében, hanem mint

vitéz legyzöttet, tehát bizonyos idealismussal ábrázolták. De ezen

idealismus épen csak a felfogásra terjed ki, a mi a külalakot illeti,

úgy szobraink tökéletesen megfelelnek azon képnek, melyet ókori

írók és más ábrázolások leírása után a gallokról alkothatunk. Ott

van hatalmas testalkotásuk, mely a kis termet rómaiaknak mindig

félelmet okozott (V. ö. Caesar De bello Gallico comm. II. c. 30),

a mészvíz használatától merevvé és borzassá vált hajuk, beretvált

arczuk, bajuszuk, végre a font nyakláncz (torques), minre most

is akadnak még kelta sírokban. — Ha még megemlítjük, hogy a

két utoljára leírt szoborm keletkezését szintén I. Attalos idejébe

tehetjük és hogy bátran feltehetjük, hogy, mint ama érczszobrok,

szintén a pergamoni akropolis díszét képezhették, úgy mindent

érintettünk, mi a pergamoni mvészetrl eddig ismeretes volt.

III. Az ásatások.

Óriási törmelék-halmok, gyeppel és alacsony bozóttal fedve,

keresztül-kasul húzódó falazatok, a hegynek fels lejtjén török

korból ered bástyafal, a hegynek legmagasabb részén ismét régi

korból ered maradványok,— ilyen volt az Attalidák akropolisának

külseje, midn azt Humann 1861 szén elször látta. Szomorúan

nézte a szerte széjjel hever, majdnem embermagasságú korinthosi

oszlopfejeket és gazdag díszítés talapzatokat, még szomorúabban a

Molochkónt tátongó, folyton füstölg mészéget kemenczét, melybe

a török munkások egyik darab márványt a másik után dobták,

— szerencsére fkép az apróbbakat, hogy ne legyen sok dolguk

az aprítással ; — eszébe juthatott nemzete nagy költjének szava

az ókori remekmvek maradványairól : Dem Barbárén sind sie

Steine ! Midn Pergamont 1866-ban másodszor felkereste, a helyzet
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csak annyiban változott, hogy a mészégetéssel felhagytak és hogy

egy ott lakó görög orvos reliefet mutatott neki, melyet a mészéget

törököktl sikerit megmentenie és mely oroszlánnal harczoló

férfit ábrázolt. Ujabb reliefeket talált 1869-ben, midn pedig

1 87 l-ben Curtius Ern több archaeologussal véletlenül Pergamonba

vetdött, már utalhatott egy byzanczi korból ered, mindennem
alkatrészekbl összetákolt falra, mint a szebbnél-szebb reliefek

valódi kincsesbányájára. Curtius érdekldött a dolog iránt, igérte

is* hogy illetékes helyen sürgetni fogja az ásatások elrendelését,

azután pedig — Olympiára fordította figyelmét. Erdemeinek gaz-

dag koszorújába ez a levél nem volt szánva a sors által. 1874-ben

egy másik hírneves német archeológus majdnem belefogott volna

az ásatásokba, ha — nem megy el Olympiába. Ez Dr. Hirschfelcl

Gusztáv volt, ki késbb, midn személyes okok miatt kénytelen

volt Olympiától is megválni, nagyon fájlalhatta, hogy a nevének

megörökítésére kínálkozó alkalmat elszalasztottá. Neki is mutatott

Humann reliefdarabokat, a többi között egy tengeri lovat ábrá-

zolót, melyet nem rég fejtetett ki a fenn említett byzanczi falból.

Végre 1877-ben, mikor a berlini királyi múzeumhoz Conze-t ne-

vezték ki, írt talált Humann wchronicus Pergamonbajának,»

mint maga a pergamoni romok átkutatására irányzott vágyait

nevezi. Mihelyt Conze érintkezésbe jött Humánnal, azonnal meg-

küldette megának az eddig talált reliefeket, melyeket rögtön els

rangú mremekeknek ismert fel. Erélyesen kezébe vette a dolgot,

utána járt a kormánynál, hogy az ásatásokat elrendeljék és az ása-

tási engedélyt a portánál kieszközöljék, megnyerte a német korona-

herczeget a vállalat pártfogójának és buzgólkodásának meg is volt

a kell sikere. A vállalat annál inkább becsületére válik a német

nemzetnek, mivel, daczára a javában folyó olympiai munkálatok-

nak, melyek jelentékeny összegeket nyeltek el, nem habozott tudo-

mányos czélokra újabb összegeket fordítani, oly vállalatra, mely-

nek sikere korántsem volt oly biztos, mint amazé. Míg a fermán

kieszközlése végett a kell lépéseket megtették, Conzet élénken

foglalkoztatta az eltte való reliefek eredetének kérdése . Csakhamar

meg is tudta adni a feleletet reá és 1878 július 1-én már azt írja

Humánnak, hogy azok alighanem ahhoz a nagy oltárhoz tartoznak,

melyrl egy K. u. a 2. században él író, L. Ampelius, 1
) így ír:

*) Liber mentorialia (Miracula íiiundi 14.) Pausanias (V, 13. 8.) a

pergamoni oltárt mint ismeretest említi, a nélkül, hogy leírná.
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tPergamo ara marmorea magna, alta pedes qaadraginta, cum maxi-

mis sculpturis, continet autem gigantomachiam.* A kérdés tehát csak

az, hol volt ez az óriási oltár ? S erre teljesen kielégít feleletet

adtak a nemsokára meginduló ásatások. Mieltt ezekre áttérnénk,

lássuk az átkutatandó terület, a pergamoni akropolis, helyzetrajzi

viszonyait.

t A mostani város, mint fennebb mondtuk, a Selinos patak

völgyeben fekszik, 42 méterre a tenger színe felett. A görög város-

rész már körülbelül 50 méternyi magasságra hegy a lejtjén húzó-

dik el. Innen kanyargó utakon felkapaszkodva 150 méter magas-

ságban késbbi korból ered várfalat találunk, mely azonban

antik alapokon nyugszik.

A fal mögött elterül terasszon az ásatások folyamában

egy nagyszer római gymnasiumot találtak. Második védelmi vo-

nalul szolgált a nevezett terasszt határoló 4—6 méter vastag-

ságú, byzanczi korból ered fal, mely els pillanatra a legkülön-

félébb alkatrészekbl összetákoltnak látszott. Oly idben épülhetett,

midn még bviben lehettek itt a szobroknak és egyéb márvány-

tárgyaknak, mert a kkeménységü vakolat alól mindenütt ilyenek

kandikáltak ki. Pedig éppen ez a kkeménységü vakolat mentette

meg ket, mert a mi darabka márvány csak egyebütt a terasszon

föllelhet volt, az mind a közvetlen közelben lév kemenczék

zsákmánya lett. A falban még egy régi korból ered kapunak

nyoma látszott, legalább a márványlemezekkel kirakott út, melyre

itt-ott bukkantak, erre engedett következtetni. A byzanczi falon túl

288 méter magasságban egy harmadik bástyafalhoz érünk, mely-

ben szintén számos ókori épületrész volt felhasználva. A két fal

közti téren számos keresztül-kasul húzódó alapfal egy nagy épület

hajdani létezésére utalt és csakugyan itt volt a nagy oltár helye.

A harmadik falon túl van az akropolis legmagasabb plateau-ja,

melyrl tekintetünk az aegtei tenger kékl hullámait és az egész

fels Kaikos lapályt pillanthatja meg. Részletesebb topographiai

leírásába nem bocsátkozhatunk, legyen elég annyit felemlíteni, hogy

itt találták meg a város véd istenének, Athenának templomát és

az Augusteumot. — 1879 augusztus havában állította ki a török

kormány az ásatásokhoz való engedélyt, melyben ki volt kötve a

szokásos módon, hogy a leletek egy harmada a találót, egyhar-

mada a terület tulajdonosát, egy harmada pedig a török kormányt

illeti. Minthogy a vár a török kormányé volt, kétharmad jutott
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volna az utóbbinak, azonban késbb egy harmadát ingyen, egy

harmadát pedig pénzen engedték át a németeknek. l

)

A munkálatok 1879. szeptember 9-én kezddtek 2
) mégpedig

a többször említett byzanczi fal lebontásával, mely mindjárt kez-

detben nagyszer eredményeket szolgáltatott.

Nem lehet feladatom, hogy az ásatások technikai részével

foglalkozzam, csak annyit említek, hogy az els (1879/80. évi)

periódus legfbb eredménye a nagy oltár és sculpturális díszének,

a gigantomachiának, felfedezése volt, míg a második (1880/81. évi)

campagne a gigantomachia egyes elszórt darabjainkívül az Athena

templom és Augusteum maradványait hozta napfényre. Azóta, bár

sokkal kisebb apparátussal, szakadatlanul folynak az ásatási mun-

kálatok, melyeknek végczéljául a német archaeologusok az akropolis

tökéletes feltárását tzték ki. A vállalat körülbelül 120,000 már-

kába került, (Olympia egy fél millió márkán felül,) beleszámítva

a 30000 márkába kerül költséges elszállítást Pergamonból Ber-

*) Míg tehát Olympiában csak holmi, mint magam is meggyzdtem,
kétes érték gipszmásolatokat és legfeljebb ketts példányokat kaptak a

németek, addig Pergamonnal sokkal jobhan jártak, mert elsrangú eredeti

mremekek birtokába jutottak, melyek a herlini muzeumot a müarchaeo-

logusra nézve kiváló fontos forrássá teszik. Az olympiai és pergamoni lele-

teket helyesen méltatja Urlichs, midn (Pergamon, Geschichte und Kunst

15. 1.) így nyilatkozik: «Diese (olympischen) Ausgrabungen babén die alt-

griechische Kunst besser kennen gelehrt, das Bild der Zeit des Phidias nicht

ohne einigen Schatten vervollstaudigt, der Wissenschaft grosse Dienste ge-

leistet, — die Funde von Pergamon ein ganz neues Licht angezündet, wel-

ches eine hohe, grossentheils originelle Kunstblüte beleuchtet, gezeigt, was

die vermeintlich ausgearteten letzten Jahrhunderte nach Alexander ver-

mocht».
2
) Jellemzk Humann szavai, melyekkel az ásatásokat megkezdte

:

«Am Montag den 9. September 1879 stieg ich mit vierzehn Arbeitern hin-

auf, nahm eine Hacke und sprach : lm Namen des Protectors der könig-

lichen Mu^een, des glücklichsten allgeliebten Mannes, des nie besiegten

Kriegers, des Érben des schönsten Thrones der Welt, im Namen unseres

Kronprinzen mögé dies Werk zu Glück und Segen gedeihen*. Az ügy iránti

lelkesedés és az eladás közvetetlenségének számos példáját találni az ása-

tások Humann szerkesztette történetében. Hogy mily messzire megy a

pergamoni régiségek iránti buzgalmában, mutatja a Thierschnek tett nyi-

latkozat (Die Königsburg v. Pergamon 14. 1.) : *Diese Barbáréi* (a szobor-

töredékek elpusztítását érti) «wird nicht eher enden, ah bis die deutsche

Flagge auf der Akropolis von Pergamon tveht*.
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linbe. Az ásatások gazdag eredményérl fogalmat alkothatunk

magunknak, ha elgondoljuk, hogy összesen vagy 10000 mázsát

szállítottak Berlinbe, mibl a felerész sculpturális tárgyakra, fele-

rész pedig feliratos kövekre és épületrészekre esik. *)

IV. A nagy oltár és a gigantomachia.

A gyzelmet hozó Athena mellett Zeus részesült legynagyobb

tiszteletben Pergamonban.

Athenának már rég volt díszes temploma az akropolison, ill

volt tehát, hogy az istenek és emberek atyja is méltó cultushelyet

találjon. II. Eumenes királyban fogamzott meg azon terv, hogy az

akropolison, szabad ég alatt, hatalmas oltárt emeljen, hasonlót az

olympiaihoz, de sokkal nagyobb terjedelmt.

Pedig a szk akropolison nem igen kínálkozott hely ily nagy-

arányú épület számára, s valóban bámulnunk kell az építk lele-

ményességét, melylyel a körülmények mostohaságán segíteni tud-

tak. Egyrészt egyengették a kemény sziklatalajt, másrészt nyugat

felé, hol mint mondtuk, a hegy meredeken leszakad, odahordott

föld és mesterséges támaszfalak által meglehets tért alkottak.

Az ekkép alkotott teraszsze 260 méternyire a tenger színe felett és

40 méternyire a hegy csúcsa alatt feküdt és pompás kilátást nyúj-

tott a Selinos völgyére és a Temnos hegység távoli csúcsaira. Ezen

alapon volt az oltárópítmény alsó része egy 37*70 m. hosszú,

34*40 m. széles és 5Va m. magas derékszög négyszög, mely öv

gyanánt a gigantomachia reliefjét viselte. A derékszög alépítmény

déli oldalát középen szóles, körülbelül húsz fokot számláló lépcs

vágta át, mely a tulajdonképeni oltár piateaujára vezetett. Ezen

oltár mint az olympiai, magjában az áldozati állatok hamvából

állott, melyet folyóvízzel ós agyaggal összegyúrtak és körülfalaztak.

Tekintélyes magasságánál fogva (40'= 1 2 m.) már messze látható

jelvénye lehetett a pergamoni akropolisnak. Az oltár körül ioniai

oszlopokból álló csarnok futott, melynek bels, az oltár elé for-

dított oldalai 1*57 méter magasságú övvel voltak díszítve. Ezen

l
) Az összes objectumok jelenleg a berlini királyi múzeumban riz-

tetnek, még pedig az aránylag épen maradt reliefek a rotundában, az apróbb

darabok, melyeknek összeszedésével és rendezésével folyton foglalkoznak az

arcbaeologusok és szobrászok, az n. n. assyriai teremben.
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övnek sculpturái közül is bírunk egyes részeket, melyekbl sejthet-

jük, hogy tárgyuk a helyi monda, nevezetesen Telephos mythosa

volt. Harczi jelenetek, temetések, házasságkötések tarka egyveleg-

ben követik egymást a fenmaradt töredékeken tájképekkel ésarchi-

tektonikus részletekkel a háttérben. A compositioban nincs semmi
különös, a kivitel gondos, csak némely mellékes alakok vannak

távlati tekintetben megrövidítve. A reliefek tárgyáról bajos véle-

ményt koczkáztatni, egészen bizonyosnak csak kett vehet. Az

egyiken Heraklest látjuk, a mint buzogányával és oroszlánbörével

sziklás tájékon egy fa alatt áll és kis fiát Telephost nézi, kit anyja

Auge tett ki oda. A másik azon jelenetet ábrázolja, midn az

Achilles lándzsája által megsebesített Telephos Agamemnon köz-

benjárását megnyerend, házába jön, a kis Orestest megragadja és

a házi oltárhoz menekül. Minthogy azonban a Telephos mondával

bajosan lehetett volna a meglehets hosszú övet betölteni, való-

szín, hogy a trójai háború és a helyi monda más részletei is talál-

tak ott helyt.

Ha a nagy oltár piateaujától a lépcsn lefelé haladunk, bá-

muló tekintetünket magára vonja a lépcs oldalfalait (Treppen-

wange) elfoglaló tarka kéj). Ott van az olympiai istenek apraja-

nagyja, a mint csodálatos alakú szörnyekkel harczolnak ; a harcz

javában foly még, de már is látjuk, hogy a szörny alakok hátrál-

nak, iszonyú testeik és kigyólábaik hiába vergdnek, az olympiaiak

gyzelme el van döntve. Ha azután a lépcs alján az oltár alépít-

ménye eltt megállunk, úgy elttünk van az Ampelius által a világ

csodái közé számított mestermü, a pergamoni gigántomachia.

A sors mostohasága folytán csak képzeletben szemlélhetjük az

épület köri futó hatalmas övet összhangzásban az egésznek ará-

nyaival, meg kell elégednünk avval, hogy a reliefeket kiszakítva

környezetükbl láthassuk, de még így is elképzelhetjük a nagy

hatást, melyet annak idején a szemlélre tehettek.

Az oltár alépítményének összes hossza 1 35 méter. Magassága,

a mint említettük, körülbelül ~> l
2 méter. A r2*06 méter magasságú

talapzat fölött következett a ±30 méter magasságú reliefes öv, e

fölött pedig jó messzire elrenyúló párkányzat. Már a talapzatnak

magassága is nagy dimensiókra vall, még inkább az övnek alakjai,

melyek mind az életnagyságnál harmadrészszel nagyobbak. A Par-

thenon öve 25 méterrel hosszabb, azonban lapos reliefjei csak

1 méter magasságúak. Míg az alakok ott legfeljebb 5 cmternyire
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domborodnak ki, a pergamoni reliefek némelyike fél méternyire is

nyúlik ki, mig a Parthenon övének összes felülete 1 60 négyszög-

méter, a pergamonié 300 négyszögméter. Ebbl meglehets ép

márványtáblákban 1 40 méter, apróbb-nagyobb darabokban pedig

60 négyszögméter, tehát az egésznek 3
/s-e maradt meg. Hogy mily

óriási munka lehetett az alakok kidolgozása, onnan gondolható,

hogy a szobrászok állítása szerint egy-egy alaknak minden részlet-

ben való kidolgozása majdnem egész esztendt venne igénybe,

pedig ilyen alak volt vagy 140—145

!

Az egész övfelület kitnen egymáshoz illesztett márvány-

lapokból állt, melyek fölül alul számos eresztékszeggel (Dübel)

ellátva és az épület sarkain még kapcsokkal összekötve voltak.

A lapok szélessége 0*60 és 1*10 méter között változik, vastagságuk

többnyire fél méter. Úgy látszik, hogy a lapokat faragatlanúl illesz-

tették be ós a faragást helyben végezték. Egyes részek p. o. fegy-

verek külön darabokból állanak, melyek vasszegekkel voltak oda-

ersítve. A márvány szemcsés, kékes-fehér, lelhelyét még nem
ismerjük. A mely lapokat a fennebb említett byzanti korból ered,

falba építettek, azok a fölöttük lév vakolatréteg által meglehetsen

konzerváltattak, a többi, különösen az oltár nyugati részérl való,

nagy mértékben szenvedett.

Az övet egységes conceptióval bíró szoborm foglalta el.

Tárgya nem volt történelmi, hol az élet bséges anyagot szolgál-

tatott volna, sem félig történelmi, félig mythosi, a mint Phidias

ábrázolt a Parthenonon, a pergamoni mvészek tisztán mytholo-

gikus tárgygyal merészeltek megbirkózni.

Ha a hellének a barbárokkal szemben való flényöket akar-

ták nyilvánítani, úgy szerették azt a lapithák és kentaurok, vagy

Theseus és az amazonok harczával kifejezni. Ha pedig az olympiai

istenek fenségét és hatalmát akarták kifejezni, úgy büszkén utaltak

azon harczra, melyet Typhonnal és a gigasokkal vívtak és melynek

gyzelmes befejezése után Zeus a világ fölötti uralmat elnyerte.

Ezen tárgyat szerette a görög mvészet feldolgozni, midn Zeus

vagy valamely más olympiai isten templomának ékesítésérl volt

szó, ez díszítette a megarabeliek kincsesházának oromzatát Olym-

piában, Htra templomát Argosban és az agrigentumi óriás templo-

mot s Augustus is Jupiter Tonans általa épített templomát a Capi-

toliumon a gigantomachiával díszítette. Zeus harczias leányának,

Athenának is nagy része van a gyzelemben ; a selinunti metopákon
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és a Parthenon reliefjeiben földhöz sújtja a vakmer óriásokat,

kolosszális szobra paizsán az egyik oldalon az amazonok, a má-

sikon a gigasok elleni csata volt ábrázolva ; nem csodálkozhatunk

tehát, ha Pergamon fejedelme ugyanazon módon akarta Zeus oltá-

rát díszíteni. Mindazonáltal a pergamoni gigántomachia lényegesen

különbözik a többi hasonnemü ábrázolásoktól, liégibb idben a

föld fiait, a gigasokat, egészen hasonlóan képzelték az istenekhez,

az alexandriai iskola azonban a gigasoknak kígyókba végzd
lábakat adott, ehhez még késbb a Typhontól kölcsönzött szárnyak

is járultak. Apollodoros tankönyve már ilyeneknek tünteti fel a

gigasokat. A hagyományt azonban messzire túlszárnyalta a perga-

moni mvészek genialis újítása. Gondoljunk csak arra, hogy 135

méter hosszú felületet kellett az istenek és gigasok harczával be-

tölteni. Honnan vegyék az ehhez szükséges alakokat ? Az istenek-

nél csak hagyján, a fisteneken kívül, mint Zeus, Athena, Apolló,

Poseidon, az égi, tengeri és alvilági uralkodók egész seregét állít-

hatták talpra, igénybe vehették az isteneknek szentelt állatokat is,

a mint tényleg részt is vesznek a harczban. így a sas majd villá-

mot hoz Zeusnak, majd a gigasok kígyóival viaskodik, Athenának

szent kígyója szintén segít az istennnek, az oroszlányok marczan-

golják a gigasokat, még Hekate kutyái is támadnak és Bakchos

mellett vérszomjasán rohan a párducz. Ámde itt is, hol a mytho-

logia typikus, megállapított alakjaival volt dolguk a mvészeknek*

bámulnunk kell a mesterséget, melylyel a meglevt felhasználni

és új variátiókkal ellátni tudták. Eltekintve attól, hogy a dolog

természetéhez képest nem tüntethették fel az isteneket a szokott

módon, olympiai nyugalomban, mindenkit a maga szerepében,

hanem az ádáz harcz borzalmai által izgatva, — kit ne lepnének

meg ama tengeri istenségek, melyek halbrbl való föveggel, czipö-

vel és tengeri növényekbl álló szárnyakkal bírnak ? Vagy nem
foghatta-e el a nézt a borzadalom bizonyos neme, midn az egy-

szerre hat karral viaskodó Hekatét látta maga eltt ? A gigasokkal

azonban, kik között a mythologia alig ismer egynehány egyéni

alakot, ugyancsak meg lehettek akadva. Mit tehettek tehát? Majd

emberi alakban ábrázolták, még pedig görög módon fegyverkezve,

majd hatalmas szárnyakat illesztettek vállukhoz, melyek némely-

kor a denevéréhez hasonlítanak ; hol kigyólábúaknak vannak ábrá-

zolva, a mint testöket nagy nehezen tova mozgatják. Az egész

reliefen nyilvánuló élénkséghez képest a kigyók is résztvesznek a
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harczban, miáltal némelykor valóban Laokoonra emlékeztet com-

plexiók támadnak. A gigasok egy része bal kezét valamely állat

brével fedi, jobbjával pedig sziklákat dobál vagy faágakkal vere-

kedik. Még inkább fokozza állati külsejöket begyes fülük, mely

némelyeknél növény félébe látszik végzdni, a fantasztikus alakok

netovábbja pedig az a kigyólábú gigás, ki vállain oroszlánnyakot

és fejet, kezek helyett pedig oroszlánkarmot visel.

Hogy azonban a nézkben az ábrázolt alakokat illetleg

semmiféle kétség ne támadjon, a mvészek azon eszközhöz folya-

modtak, hogy a gigasok neveit a talapzat lejtjére (Ablauf), az

istenekét pedig a párkányzat vájatába (Hohlkehle) vésték. Sajnos,

hogy ezeknek a neveknek most már kevés hasznát vehetjük, részint

mert a betk elkoptak, részint mert nem tudjuk, hová valók. Még
nagyobb kár azonban, hogy a mvészek nevei, melyek szintén a

talapzaton állottak, kevés kivétellel elpusztultak.

A német archeológusok és szobrászok fáradhatatlan szorgal-

mának sikerit a fenmaradt alkatrészekbl a nagy oltár reliefdíszét

legalább nagyjában reconstruálni. A nagyobb csoportozatoknak

már mind megvan a maga helyök, csak a kisebb darabokra nézve

foroghat fön még némi kétség. A következkben iparkodni fogok,

hogy a nagy oltár relief díszét legalább a fbb vonásokban ismer-

tessem. l
)

Ha az ókori szemlél az akropolis kigyódzó utain a piateaura

feljutott, úgy az oltár keleti oldala eltt találta magát. Természetes

tehát, hogy az oltár keleti oldala tnik ki leginkább sculpturalis

tekintetben. Ezen oldalt kizárólag az Olympos hatalmasai foglal-

*) Ha valahol, úgy a képzmvészet alkotásainál áll Horatius szava

(Ad Pisones v. 180 squ.) : Segnius irritant animos demissa per aureni
|
Quam

quae sünt oculis subiecta fidelibus et qiiae Ipse sibi traclit spectator. Uta-

lom az olvasót a reliefek fotográfiáira, melyeket minden berlini könyv- vagy

mkereskedés aránylag igen mérsékelt áron szállít. (Eduárd Quaas, Buch-

nnd Hofkunsthándler, Berlin, C. Stechbahn, 2. — nagy folioban á 3 márka,

kis folioban á 2 m., kabinetalakban á 1 m. árulja.) Kaphatók ezenkívül

a fbb csoportok gipszmásolatai is kiegészítve, kisebbített alakban (Gebrüder

Micheli, Unter den Linden 12., — az érdekld hozassa meg a képes ár-

jegyzéket á 1 m.», megjegyzem azonban, hogy a reliefek en miniatré elég

csinosak, de hatást nem tesznek, mert Milchhoefer szerint (Deutsche Butid-

schau, 1884 február 225. 1.) «a compositio óriási arányokra van alapítva

és sok részlet megértése és helyes felfogása csakis ezek alapján történhetik •.
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ják el : Zeus, Athena, Poseidon, Ares, Apollón, Arteinis. A közép*

pontot az istenek atyja, Zeus képezi, a mint baljával az aegist rázza,

mely alatt egy fiatal gigás, vagy vállán találva, vagy az aegis látá-

sától megmerevedve, görcsös vonaglás között összeroskad. A jobb-

jában lév villámmal egy hatalmas gigast készül sújtani, ki háttal

a szemlél felé, állatbrrel köri csavart bal kezét védleg nyújtja

az isten felé, jobbjában pedig szikladarabot tart. A gigasnak teste

alul két kígyóban végzdik, az egyikkel Zeusnak szent madara, a

sas, viaskodik. Zeustól balra egy kardos és paizsos gigás roskad

össze a villámtól találva, bal kezét mintegy esdleg nyújtja, jobb

kezével a földre támaszkodik. A Zeus-csoporttól jobbra Athénát

látjuk, ki nem harczol, mint Homernél, sisakosán, paizsosan, ha-

nem gyors léptekben haladva egy fiatal gigast hajánál fogva von-

szol. Az istenn kígyója, Erichthonios, is részt vesz a harczban, a

gigás mellét és karjait már körülfonta és most mellébe készül már-

tani mérges fogát. A motívum hasonlósága azonnal eszünkbe jut-

tatja Laokoont. Jobbról Nike száll Athena felé a koszorúval, míg

lenn a gigasok anyja, Ge, emelkedik ki a földbl, esdleg tekint

Athena felé és feléje nyújtja karjait.

Zeus és Athena csoportja pendant volt, a keleti oldal com-

positiojában a fpontot képezték és méltán, mert Zeus és Athena

voltak a pergamoni akropolis fistenségei. Athenától jobbra való-

színleg Poseidon volt, legalább ezt engedi sejtenünk a hippocam-

pusok által vont kocsi, mely alatt vizet akart a mvész jelezni.

A keleti oldal jobb szélén valószínleg Ares volt, a márványlap

megmaradt része két tüzesen száguldó lovat mutat, melyek harczi

szekeret húznak. Poseidon és Ares között valószínleg Apollón

volt, kinek daliás alakja egymaga is remekm. Tartása hasonlít a

belvedereihez, azonban sokkal energikusabb annál. Az isten egy

összeroskadt gigás fölött áll, ki csak alig tudja fels testét egyenesen

tartani, jobbjával nyilat szed ki a nyitott tegezbl, kinyújtott bal

kezében íját tartotta. Apollón alakjának megfelelleg a Zeus cso-

porttól balra látjuk Artemist, körülötte egyikét a legmeghatóbb

csoportoknak. Egy szép fiatal gigás, sisakosán és gazdag díszítés

paizszsal, jobbjával csapást mér Artemis ellen, de karját megbé-

nítja az istenn komor fensége, bal karja a paizszsal felre csúszik

a mellrl és a következ pillanatban már átjárja mellét a nyíl,

melyet Artemis ellni készül. Artemis és ellenfele között egy öreg,

kigyólábú gigás van, kit Artemis egyik kutyája nyakánál ragadott
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meg, jobb kezével a kutya felé kap és halálos tusájában mutató

ujját a szemébe fúrja. Jobb kígyója Hekate után kap, ki a keleti

oldal bal szélét foglalja el. Hekate hármas testtel van ábrázolva,

azonban a három test úgy fedi egymást, hogy a hátulsóból csak a

fej hátsó része, a középsbl pedig az arcz látható. Van azonkívül

három jobbkeze fáklyával, karddal, lándzsával és két bal karja

paizszsal és kardhüvelylyel. Egy gigás ellen harczol, ki két kezével

szikladarabot emel, hogy avval Hekatet sújtsa.

Ha vándorlásunkat a sarkon túl a déli oldalon folytatjuk,

melyet a lépcs két részre oszt, úgy jobbra a föld és lég isteneit,

balra pedig a víz isteneit találjuk. A lépcstl jobbra van Leto

vagy talán Demeter, egy magas ni alak, hosszú fürtéin diadé-

mával, jobbjában ég fáklyát csóvál egy ijedten hátráló gigás ellen,

ki jobbjában valami fegyvert tartott. A gigasnak emberi teste van,

csakhogy szárnyakkal bír, hegyes fülei tengeri növényekben vég-

zdnek. Az istenn eltt egy fiatal gigás rogy össze halálosan sebe-

sítve, bal kezével a halált okozó fegyvert akarja a vállból kihúzni.

Feje* melyrl hosszú haja lecsüng, már lehanyatlik, az arczán ül
dacz a haldokló gallusra emlékeztet. A lépcs fell Dionysos jön

repkénynyel koszorúzva, rövid de díszes ruhája fölött állati br
van, az isten sietve halad, mellette párducza. Kíséretében van két

satyrfiú, kiknek fejei majdnem fedik egymást. A lépcs jobb oldal-

falának alakjai egynek kivételével elvesztek, jobb sors érte a bal

oldalfalon lévket. Bámulnunk kell a mvész ügyességét, melylycl

a lépcs fokai által hagyott háromszög helyet fel tudta használni.

Egészen felül a háromszög hegyes szögeben egy sas viaskodik egy

kígyóval, azután következik egy, sajnos, csak töredékekben maradt

alak, kiben Hephaistost sejtik. Legalul van Nereus, szakállas, öreg

ember, lábig ér chitont és a fölött köpenyt visel, fején valami hal-

brbl való sipka van. Eltte van egy nereida, a mint az egyik

gigás kigyólábára hág, baljával üstökét fogja meg, jobbjában kar-

dot tart, meljnek hüvelye oldalán lóg le. A fegyvertelen gigás jobb

kezével az istenn lábát fogja meg, bal kezével pedig haját ipar-

kodik kiszabadítani. Az istenn rövid dór chitont és tengeri nö-

vényekbl készült csizmát visel. A lépcstl balra Amphitrite kö-

vetkezik, ottlétét az odavaló párkányzatrészen lév név bizonyítja.

Ugyancsak ezen feliratokból tudjuk meg, hogy a következ fantasz-

tikus alakban Tritont kell felismernünk. Feje és törzse emberi, a

mellen alól lóba megy át és hosszan kigyódzó haltestbe végzdik.

Philologiai KÖzlöuy. VIII. 6. 37
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Szárnyai is vannak, melyek tengeri növényekbl látszanak állani.

Vele szemben egy gigás van a borghesi vívó positurájában. Jobbról

támad, a bal keze köri csavart brt mint valami paizsot elre-

tartja, jobbját pedig csapásra emeli. Még jobban a déli oldal bal

sarka felé sajátságos csoportozatot látunk. Egy ers termet sza-

kállos férfi két kezével kalapácsot emel egy valóságos szörnyalak

ellen. Ezen gigás alól kigyókban végzdik, bivalyéhoz hasonló

nyaka és füle, st talán szarva is volt. Teste egész súlyával ellen-

felére dl, ki bal kezével markolatig mellébe szúrja kardját. Mintha

hallanók a bivalyember bgését és látnók kigyólábainak kínos

vergdését ! A kalapácsot emel férfiú a kabeirok egyike, Kybele

kísérje, és csakugyan szomszédságában találjuk az istennt, orosz-

lánon száguldozva. Az egész alak b ruhába van burkolva, mely a

gyors mozgás folytán vitorla módjára duzzad a test köri. Az

istenn is visel fegyvereket, nyilat és íjat, jobbjával épen nyilat

húz ki tegzébl.

Ezzel elérkeztünk volna az oltár déli oldalának sarkához.

Ha vándorlásunkat a nyugati oldalon folytatjuk, már nagyobb hé-

zagokat találunk, mi onnan magyarázható, hogy az oltár ezen része

már a meredek lejt fölött épült hatalmas támaszfalak segítsé-

gével. Midn a gigantikus alkotmány bomladozni kezdett, sok

relief darab lecsúszott és eltört. Egyébiránt az oltár ezen része,

mint legtávolabb es, nem is lehetet oly kiváló díszítés, mint a

keleti és déli. Valószínleg ide tartozott egy fönséges tekintet,

pompás öltözetben lév istenn, ki egyik kezével egy gigasnak pai-

zsát félrerántja, másik kezével pedig kigyó által körülfont edényt

dob feléje. Az istenn kiléte még nincs tisztába hozva, talán Hygieia

volt, ki Pergamonban nagy tiszteletben állott.

Az éjszaki oldalon legelször is Heliost találjuk, a mint

négyes fogatán a gigasok közé vágtat, eltte a hajnal istennje, Eos.

Öszvéren ülve, háttal a szemlél felé látjuk Selenet, közvetlen kö-

zelében Heraklest. A sarkon, mint mindenütt, úgy itt is, Aphro-

dité csatlakozik Areshez (1. a keleti oldalt), a gigantomachia vad

harcziasságát az a körülmény mutatja legjobban, hogy a szerelem

gyöngéd istennje kegyetlenül arczára tapos egy fiatal gigasnak,

hogy testébl dárdáját kihúzza.

Ilyen volt a kép, mely a pergamoni akropolis látogatói eltt

feltárult, képzeljük még hozzá a meredeken a felhkbe emelked
akropolist számos pompás épületével és bámuló elismeréssel kell
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adóznunk a fejedelmi ház iránt, mely mindezen csodákat létre-

hozta.

•Ha a vár istennjének ünnepén (Nikephoria), az ünnepi

menet hegynek fölfelé kigyódzott és végre ünnepies vonulóban az

oltárt megkerülte, akkor bizonyára minden fogékony résztvev

szívéhez és szeméhez szólt, a mit a gigantomachia a néznek ne*

héz küzdelem és dics gyzelemrl megkapó közvetetlenséggel

mesélt 8 Pergamon polgáraiban is bizonyára feltámadt a fejedelmeik

alatt vívott harczok emléke. Midn aztán a nép az oltár körül lév
terraszszeon visszamaradt, a papok a királylyal, udvari népével és a

legelkelbb polgárokkal az oltárhoz vonultak, melynek tetején,

az egybegylt nép és az egész város szemeláttára, mintegy a vár

istennjének, Athenának, kinek képe a templomból épen az oltár

felé nézett, színe eltt mutatták be az áldozatot az istennnek

a birodalom üdvéért. A ragyogó márvány alkotások felett magas

füstfelleg tornyosult, messze földre egész a kékl tengerig hirdetve

Pergamon hatalmát és fényét. »
r
)

Megismerkedtünk a gigantomachia részletével, foglaljuk már
most össze a reliefek jellemz sajátságait. Ebben a tekintetben

fleg három dologra utalhatunk, a conceptió merészségére, a fel-

fogás realismustíra és a kivitel mesteri technikájára — A concep-

tioról, az akadályokról és nehézségekrl, melyekkel a mvészeknek

küzdeniök kellett, már fennebb szólottunk. A realismus, mely az

ábrázolásban nyilvánul, valóban megkapó. A rútnak ábrázolásától

nem irtózik a mvész és bivaly- és oroszlánfejü szörnyetegeképen

úgy fordulnak el, mint a szépség ideáljai. Az egész arra van szá-

mítva, hogy szembe tnjék, hogy imponáljon. Épen azért megvetik

a ni testformák meztelen ábrázolását, egy Aphrodité nem gyönyör
teste által tündököl, hanem mint akármely harczias istenn küzd,

vág, öl. Majdnem a kegyetlenségig megy az a harczias energia,

mely az egészet átlengi. Sehol sem kegyelmeznek az ellenségnek,

legyen az akár mintaképe a szépségnek, mint Artemis ellenfele,

vagy bivalynyakú gigás; ha nem férnek hozzá fegyverrel, ugy

hajánál fogva hurczolják, az elesettekre ráhágnak és testeiket elta-

possák. Sehol sincsenek a föld fiai felsségben, egy helyet kivéve

éjszaki oldalon, hol egy isten a kigyólábú szörnyeteg szorongatása

1
) Pergamon und seine Kunst von L. Schwabe 2U. 1.

37*
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alatt majdnem összeroskad. A letiprott és szétzúzott óriás nemze-

dék sorsa majdnem részvétet kelt, a földbl felmerül anya köny-

áztatta arcza pedig egyenesen Niobera emlékeztet.

A pergamoni reliefekben nem lép annyira eltérbe magának

a tárgynak fönsége, mint p. o. egy Pheidias mveinél, hanem a

mvészek mesteri technikája, mely els sorban az ügyes elrende-

zésben nyilvánul. Nézzük p. o. a Zeus-csoportot. Az isten széles,

hatalmas alakjának megfelel a sas a kígyóval, a ruhának pedig

felül az aegis és a gigasnak állatbre. A két térdel gigás körülbe-

lül egy magasságban van, Zeus jobb karját lenn a gigás fegyverei

ellensúlyozzák. A mellett, hogy a csoportokat oly elevenséggel

ruházzák föl, mely messzire túlhaladja azt, mit a reliefeknél eddig

megszoktunk, a mellékes dolgokra is oly gondot fordítanak, mely

még mikroskopikus vizsgálásnál is valóban bámulatos. A ruhák

lebegését, a mint a heves mozgás következtében a testet körülveszik,

oly mesterileg utánozzák, hogy szinte a leveg által felfújtaknak

gondolhatjuk. St még az anyag különféleségét is híven tudják

visszaadni, hol sima vásznat, hol összegyrdött, törött selyem-

szövetet mutatnak. Legnagyobb mesterséget azonban, az állati

brök ábrázolásában fejtenek ki. Nemcsak az eredetin, hanem még
a fotográfiákon szinte tapogatni véljük azt a párduczbrt, melyet

a lépcs bal oldalfalán guggoló gigás visel s melyet Conze jelentése

sikerit fotográfiában reprodukál. Szíjak, szalagok mind bámulatos

hséggel vannak visszaadva ; a mi pedig a fegyvereket illeti, úgy
azok külön tanulmány tárgyát képezhetik, oly annyira finom a

cizelirozás és gazdag az ornamentikájuk. Hasonló figyelmet érde-

melnek a reliefeken elforduló különféle állatok, kutyák, orosz-

lánok, kigyók, sasok, melyek mind úgylátszik, valóban létez fajok

után vannak dolgozva. Helyesen jegyzi meg, ba jól tudom, Boet-

ticher, hogy a mvészet ezen mellékes dolgai, aprólékosságai,

különösen pedig az antik ábrázolásokban elforduló állatok, ko-

rántsem részesültek még a marchteologusok részérl azon figye-

lemben, melyet megérdemelnének. A pergamoni szobrok tanul-

mányozásánál immár aligha lesz ez a dolog kikerülhet.

A további tanulmány dolga lesz most a pergamoni reliefek-

nek a periódus többi müvei között kell helyet találni és a mvé-
szek személyiségére nézve biztosabb adatokat szerezni.

A kabeirok samothrakei templomának oromdísze, mely kö-

rtilbell 50 évvel idsebb, messzire alatta áll a pergamoni reliefek -
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nek, egyes szobrok, mint a samothrakei Nike vagy a belvederei

Apolló ideálisabb felfogásúak ugyan, azonban itt, hol impozáns

alkotásról szó volt, párhuzamba nem hozhatók. Annál szembeszö-

kbb a rokonság, mely a farnesi bika meg a Laokoon-csoport és a

pergamoni reliefek között létezik. Már elbb említettük, hogy az

Athéna-csoportban elforduló kigyók által köricsavart gigás bátran

a Laokoon-csoportban foglalhatna helyet, másrészt a farnesi biká-

nak compo8Ítiója és felfogása mindjárt a gigantomachia kegyetlen

energiájára emlékeztet. A farnesi bika alkotói Plinius szerint Apol-

lonios és Tauriskos, Menekrates fiai Trallesbl. Egy pergamoni fel-

irat tanúsága szerint egy Menekrates fiai dolgoztak Pergamonban,

meglehet, hogy azok. Egyébiránt a Pliniusnál pergamoniaknak

nevezett mvészek majdnem mindegyike Hellas valamely mvé-
szeti centrumából származott oda. Phyromachosszal és Praxiteles-

szel Athénben is találkozunk, Stratonikos Kyzikosból jött, Xeno-

kratos Lysippos utódja volt, fforrása azonban a drámai elevenség

pergamoni stilusnak Khodos lehetett, a rhetorikának egyik fisko-

lája, honnan a Laokoón szerzi is származtak. Tanulni bizonyára

tanultak a pergamoniak ezen remekmveibl, de utánzók azért

még sem voltak, «merészségük eredetiséggel párosult, mvészetök

a hatalmas ós hatalmaskodó hellenismus legnagyosb hatványozása

volt, eszközük a tökéletes mvésziesség, munkáik a felizgatott

er fényes példái, oly ernek, mely a fenségessel is könnyen cse-

rélhet fel.t (Urlichs.)

Beszterczebánya.
I)r. Keleti Vinczk.

116. Megaklés sírjára.

Gyászba borúi szívem, szánandó Kallias, érted,

Hogyha Megaklésnek sírja szemembe tnik.

117. Protomachosra.

Harmatos ifjúság idején lehelé ki a lelkét

'

Prótomachos. S így szólt s apja nyakába borúit

:

« Óh gyászold fiadat, panaszold meg örökre, Timánór !

Józan eszét gyászold s lelke vitézi hevét!* F. E.

Digitized by VjOOQIC



558 PETZ GEDEON.

BESSENYEI ÉS DESTOUGHES.

A XVIII. századi franczia irodalomnak legkiválóbb jellem-

vonása a bölcseleti irány, mely önállókká teszi az írókat és az

irodalmat egyaránt. Az elbbi század irodalma függött az egyház-

tól, melynek intézményeit megtámadni, dogmáit kétségbevonni a

legsúlyosabb btin volt, függött az udvartól, melynek ízlése az iro-

dalomban uralkodik s mely magához csatolja az írók nagy részét,

és függött az ókortól, melynek irodalmi termékei mintákká, köl-

tészettani szabályai sérthetetlen törvényekké váltak a franczia

irodalomra nézve is. A XVIII. század írói szabadabban kezdenek

gondolkozni és igyekeznek az irodalmat függetlenné tenni idegen

befolyásoktól : harczot üzennek az egyháznak és megingatják úgy
a monarchia alapjait, mint az ókori minták tekintélyét. Az íróknak

a kik e szellemi forradalmat elidézik, Voltaire, Rousseau, Mon-
tesquieu, D'Alembert és Diderotnak, fjellemvonása szintén az,

hogy philosophicus írók. Egyikök sem állított ugyan fel minden

ízében kidolgozott bölcseleti rendszert, — e tekintetben inkább

eklektikusok voltak, — de azért elveikkel ersebben hatottak ko-

rukra, mint sok más részletezett philosophiai systema. Bölcseleti

szellemmel hatják át a szépirodalmat s a tudomány minden ágát

és a philosophiának rendkívüli népszerséget szereznek. A philo-

sophia, vagy legalább a philosophálás behatol nemcsak az iro-

dalomba és tudományba, hanem — mint a XVI. században a

préciositás — a társadalomba is, a nagyvilági szalonokba és a

nk boudoirjaiba. Palissot vígjátékíró Comédie des philosophes

czím darabjában (1760) említi, hogy Paris tele van philosophu-

sokka) l
) s egy másik darabjában találóan mondja, hogy ez a kor

epidemikus betegsége, soha nem látott az ember annyi philoso-

phust, mint most. 2
) A kor nagy philosophus-írói mellett ugyanis

gombamódra termettek az apróbb philosophusok, a kik — mint

*) Palissot, Comédie des philosophes : Damia : Et ce sont-lá, dis-tu,

des philosophes ? Marton : Oui ; du plus grand air encore, Paris en est

rempli. (Palissot: Oeuvres, t. II. p. 166.)

8
) Palissot, Le cercle (I. felv. 8. j.) : Orphise : MaiR en effet, c'est la

maladie épidéinique, jamaia on ne vit tant de philosophes. (Palissot, Oeu-

vres t. II. p. 42.)
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az ily esetben rendesen történik — nem bírván elsajátítani mintáik

kiváló jellemvonásait, egészen küls, mellékes vagy épen félszeg

tulajdonságaikat utánozták. Élesen jellemzi ezen álphilosophuso-

kat egyik leghevesebb ellenségük, a már említett Palissot Petites

lettres sur de grands philosophes ez. munkájában. E levelek elseje

így kezddik : «Egy pár éve fvárosunkban több író egyesült, a

kik közül egyesek elismert érdemekkel bírnak, mások azonban

kétesebb hírek, a kik mind ama híres encyclopaedián (Dictionnaire

de toutes les connaissances) dolgoznak. Mindezek az urak philo-

sophusoknak nevezik magukat s egy részök valóban az is. De res-

teljük megvallani, hogy azok közt, a kiknek nagy tehetségeit szíve-

sen elismerjük, találkoznak olyanok is, a kik irataikban majdnem

gylöletessé tették az érdemet s a józan észt .... A mfajokat

mind összezavarják és a stílusnak s az eszméknek ezen sajátságos

felforgatását néhány köznapi elme egy merész és fényes géniekben

bvelked század jelének tekintette, egy oly század jelének, mely

méltó arra, hogy jíhilosophiciis századnak neveztessék .... Azon

apró holdacskákboz hasonlóan, melyeket valamely nagyobb bolygó

keringésében magával sodor, ezen urak körében is az alsóbbrend

philosophusoknak egész raja van s ezek jóhiszemüleg azt gondol-

ják, hogy amazok dicsségének részesei és pártjukban oly szere-

pük van, mint a hadseregben az elrsöknek. Ezek a philosophi-

cus rovarok, melyeket ama szalmadarabkákhoz is lehetne hason-

lítani, a melyeket valamely villamos test magához vonz, uraik

nevében néha az ütközetbe rohannak, elvesztik semmiségük tuda-

tát azon támasz következtében, melyhez kötve vannak, és azt

hiszik, hogy zümmögésük valódi zaj*. 1
)

Palissot e szavaiból kitnik, mily nagy mértékben el volt

akkor terjedve a philosophusok új felekezete. Ezen elterjedés

okozta azt, hogy a philosophus csakhamar általánosan ismert

typussá lett és mint ilyet nemsokára a színpad is felkapta. Színre-

hozatalának különösen kedvezett az akkori vígjáték amaz iránya,

mely nem elvont jellemek rajzolását tzte ki feladatául, hanem a

való életbl merítette tárgyát és jellemeit. így midn Diderot egy

mvében 2
) új tárgyakat ajánl a vígjátékírók figyelmébe, e tárgyak

*) Palissot : Petites lettres sur de grands philosophes. Lettre I. (Pa-

lissot. Oeuvres, II. k„ 99. s köv. 1.)

s
) Diderot : Le fils naturel p. 262.

Digitized by VjOOQIC



560 PETZ GEDEON,

közt mindjárt második helyen találjuk a philosophust. «Mind

eddig, úgymond Diderot, írtak jellemvígjátékokat, de a jellemek

ki vannak merítve. » Ezért tehát húsz tárgyat sorol fel, melyek

vígjátéki feldolgozásra alkalmasak; ezek: az író, a philosophus,

a keresked, a bíró, az ügyvéd, a politikus, a polgár, a tanácsos

stb. És csakugyan többen is találkoztak, kik, mint egy kortárs 1
)

mondja, a philosophia szent nevét a színpadon kiejtették és a

philosophust mindenféle életviszonyokban ábrázolva a vígjáték

alakjai közé felvették. Egy részük jóakarattal rajzolta a philoso-1

phus alakját, mások azonban, mint az ókorban Aristophanes a

sophistákat, nevetség és gúny tárgyává tették. A legismertebb ily

tárgyú vígjátékok : Le philosophe marié és Les philosophes amoureux

Destouchestól ; Le philosophe sans le savoir Sedainetl, a Comédie

des philosophes Palissottól stb. E darabok többnyire azon össze-

ütközést rajzolják, melyet a philosophus elvei érzelmeivel vagy

a külvilággal, a társadalmi formákkal szemben elidéznek. Egye-

sek közülök páratlan sikert arattak, így pl. Destoucbesnak Le
philosophe marié ez. vígjátékáról tudjuk, hogy azon évben, mely-

ben elször színre került (1727) 36-szor adták el. 2
) így nagyon

természetes, hogy e darabok csakhamar a külföld színpadjait is

bejárták.

Ismeretes, hogy Németország a múlt században mily nagy

mértékben állott a franczia ízlés, franczia szokások és a franczia

irodalom befolyása alatt. E befolyás egy téren sem volt oly mélyre-

ható, mint a színpadon és a drámairodalom mezején, melybe

Gottsched átültette a franczia tragédiát, felesége a franczia vígjáté-

kot. Hogy különösen az utóbbi mily nagy tetszésben részesült,

annak bebizonyítására elég, ha Németország azon színházait vesz-

szük szemügyre, melyek a múlt század második félében a leg-

virágzóbbak voltak, a hamburgit és a bécsit.

Lessing dramaturgiájából tudjuk, hogy mennyire uralkodott

Hamburgban a franczia dráma. Azon 5:2 darab közül, melyeket

ott 1767 apr.—jul. havában eladtak, 34 volt franczia eredet

és e 34 közül 28 volt vígjáték, úgy hogy az eladott franczia víg-

játékok az összes darabok felénél többet tettek. A franczia víg-

*) M. de la Marche Courmont : Kepoase aux différents éerits publiés

contre la Comédie des philosophes. (Idézi Palissot, Oeuvres II. 256.)

2
) Leasing : Hamburg. Dramaturgié XII. Stück (ed. Hempel VII. 109).
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játékírók közül különösen Diderot, Nivelle de la Chaussée, Gresset,

Marivaux, Regnard és Destouches voltak nagyobbszámú darabok-

kal képviselve. Már eleve is feltehetjük, hogy e darabok között volt

olyan is, mely a vígjáték új alakját, a philosophust, mutatta be

a német közönségnek, és ha a msorra tekintünk, csakugyan ott

is találjuk e philosophus-vígjátékok leghíresebbjét, Destouches

Le philoxophe mariéjit. Hogy e darab itt is mily nagy sikert ara-

tott, azt bizonyítja azon tény, hogy e rövid idben négyszer adták

el, a mivel a többi darabok közül még csak Voltaire Nanineja,

dicsekedhetett. Destouchest akkor általában a franczia vígjáték-

írók legjelesbbjének tartották, a « franczia Terentius» névvel tisz-

telték meg és maga a szigorú Lessing is bizonyos tekintetben még
Moliére fölé helyezte l

) és a Philosophe marié- 1 a franczia szín-

irodalom egyik mestermüvének tartotta. 2
)

A színpadi viszonyok ez idben egészen hasonlók voltak

Bécsben is, itt is a franczia izlés volt az uralkodó. Bécsben 1752

óta két színház állott fenn, a Kárnthnerthor melletti és a várszín-

ház (Burgtheater), az elsben német színészek játszottak, az utób-

bit egy franczia társulat foglalta el.
8
) A német színpad meglehets

alacsony színvonalon állott, egész 1769-ig még legfelsbb helyrl

érkezett rendeletekkel sem lehetett onnan számzni Hanswurst alak-

ját, így a mveltebb körök az egészen franczia várszínházat láto-

gatták, ez volt az udvar s a nemesség gyülekez helye. Itt 1763

óta majdnem kizárólag franczia vígjátékokat és olasz operákat

adtak el. A furak nagy mértékben pártolták a franczia színházat

és hogy mennyire szívükre ntt, bizonyítja azon körülmény, hogy

mikor 1765-ben I. Ferencz császár meghalt s az elrendelt országos

gyász értelmében a várszínházat két évre be kellett zárni, nemesi

körökben egész mozgalom indult meg ez intézkedés ellen, 8 végre

1
) "Destouches hatte in seinem Verheirateten Philosophen, in sainera

Ruhraredigen, in seinem Verschwender Muster eines feinern höhern Ko-

mwchen gégében, als man vom Moliére selbst in seinen ernstbaftesten Siücken

gewohnt war». Hambg. Dram. X. St. (ed. Heinpel VII. 101.)

*) Der verheiratete Philosoph «ist zu bekannt und gehört unstreitig

unter die Meisterstücke der französiscben Btibne, die man aucb unter uns

immer mit Vergníigen seben wird». Hambg. Dram. XII. St. (ed. Hempel
VII. 110.)

3
l Dr. K. Wlas8ack : Cbronik des k. k. Hofburgtbeaters. Wien, 1870.

8. s köv. 1.
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ki is eszközölték, hogy Mária Terézia a színháznak a kitzött

határid eltti megnyitását megengedte. A bécsi színpad akkori

viszonyairól érdekes adatokat meríthetünk egy kortársnak, Son-

nenfels Józsefnek irataiból. Sonnenfels Lessing dramaturgiájának

mintájára az 1767-tl 1769-ig eladott darabokról Brxefe über

die wienerische Schaubühne czím alatt bírálatokat bocsátott

közre. Sonnenfels megvallja, hogy a francziák nekik is mintáik,

mestereik és mindenük *) és keseren panaszkodik, mennyire fölébe

helyezik a franczia színtársulatot a németnek. 2
) Sonnenfels iratai-

ból láthatjuk azt is, hogy a franczia vígjátékírók közül Destouches

ép oly tekintélynek örvendett Bécsben, mint Parisban vagy Ham-
burgban. maga is a franczia jellemvígjáték egyik mesterének

tekinti 8
), és valamint Lessing Destouchest bizonyos tekintetben

fölébe helyezte Mol érének, úgy Sonnenfels is a Moliére alakjait

-elavultaknak, a Destoucheséit ellenben finomabbaknak, a kor ízlé-

sének jobban megfelelknek mondja, 4
) st n idn egy helyen a

franczia remekírókat sorolja fel, ilyenekül említi Corneillet, Raci-

net, Crébillont, Voltairet és Destouchest, Moliéret pedig egészen

mellzi. (VI. k. 376.) Kétségtelen, hogy az újabb franczia vígjáték-r

nak ily általános nagyrabecsülésemellett a bécsi közönség a philo-

sophusdarabok többjével is megismerkedett, egyet (Sédaine Le
philosophe 8an8 le saroir ez. darabját) Sonnenfels is hosszasabban

bírál, s hogy egy másik ily philosophus-vígjáték, Palissot Comédie

de.8 Philotophes-jsL is ismeretes volt, arra Sonnenfels egyik folyó-

iratában (Der Mami ohne Vorurtheil) találunk adatot.5
) Majd-

*) «Unsere Muster und Meister und Alles die Franzosen*. Briefe über

<lie wien. Schaubühne. Ges. Schriften 1783. VI. 96. 1.

a
) «Die Geringschátzung der Nationalschauspieler falit desto sichtbarer

in die Augen, weil mau die französische Truppé mit aller Unterscheidung

•empfangt und, beinahe niöchte ich sagen, auf eine lappische Art vergöt-

tertt. Schriften V. 332. 1.

3
) «Die Charaktere des Lustspiels, worin Moliére und Destouches so

grosse Meister sind». Schriften VI. 189. 1.

4
) «Gesetzt die Leute (t. i. a német vígjátékírók) wüssten, wie mau

-einen Charakter eigentlich anlegt, niihmen sie da uogetahr die Moliéreschen

Marquise zu ihren Mustéra V Oder, weil die taglich steigenden Künste das

ganze Gebáude dieser altfrankischen Jungen verjahrt habén, die feinereu

Destouchesischen und Marivauxischen ? » Schriften VI. 118.

B
) «Die Partei des Grünen Hutes nahm einen Miethling in Sold, der

•ein Stück zimmern musste, worin ich dem Spotte preisgegeben werdeu
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sem kétségtelen, hogy Destouches philosophusai is felléptek a

bécsi színpadon, hisz a Philosophe marié-t még a mi századunk-

ban is (1832) megtaláljuk a bécsi várszínház repertoirejában. 1
)

A bécsi színpad viszonyairól felsorolt adatok majdnem kivé-

tel nélkül a múlt század hatvanas éveire vonatkoztak. Ugyanezen

idben, 1765-ben, Abauj vármegye egy ifjút küldött a bécsi ma-

gyar testrseregbe, Bessenyei Györgyöt. Hogy az elparlagiasodott,

de még fogékony ifjúra mily mély hatással volt a fényes fváros

mveltsége, azt részletezni nem lehet feladatom, elég ha rámuta-

tok, hogy az imént vázolt viszonyok közt, midn a bécsi társada-

lom magasabb rétegeit és els sorban az udvart, melynek körébe

Bessenyei lépett, egészen át meg át hatotta a franczia szellem,

természetes, hogy Bessenyei is ezt a szellemet szívta magába s

midn kísérletet tett az irodalom terén, nem utánozhatott más író-

kat, mint a francziákat. Természetesnek kell találnunk, hogy azon

mfajban, melyet elször kezdett mvelni, a drámában is franczia

minták lebegtek szeme eltt, úgy a tragédiában mint a vígjátékban.

E vígjátékai egyikével, «A Philo8ophu8»'Qal (1777) 2
) e helyen

bvebben szándékozunk foglalkozni, ebben akarjuk kimutatni a

franczia minták befolyását.

Hogy e vígjátékban már régebben érezték a franczia szelle-

met, azt bizonyítja az, hogy Moliére Misanthrope-}áva\ hason-

lították össze. De ezen összehasonlítás nem vezethet eredményre.

A cselekvényben a legcsekélyebb egyezést sem lehet kimutatni

s a személyek közül is legfeljebb Alceste és Párménió jellemeiben

lehet némi hasonlóságot észrevenni. De e hasonlóság is — melyre

még visszatérünk — oly csekély, oly eltn, hogy itt Moliére be-

folyásáról és utánzásáról szó sem lehet.

Egyáltalában téves az a felfogás, hogy Bessenyei drámáiban

XIV. Lajos korának drámairodalmát követte.8
) Ha valakinek, úgy

sollte. Freunde, die meine Empfindlichkeit gegen eme solche Beleidigung

zu besánftigen suchten, verglichen dieses abenteuerliche Schauapiel mit deu

«Wolken» und *Philo8ophen*. Aber war ich weder Sokrates, noch aus der

Zahl der Encyclopadisten, so war der Verfasser weit weniger ein Aristophan

oder Palissot*. Sonnenfels, Scbriften III. k. 313. 1.

') Wlassack : Chronik des k. k. Hof-Burgtheaters. 3-2 i. 1.

a
) A Philosophu8. Vígjáték öt játékban. Irta Bessenyei György, á-ik

kiad. (kiadta Gyulai Pál). Budapest, 1881.

8
) Toldy Fer.: A magy. költ. tört. 1854. II. k. 131: «A dráma volt
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a drámaírónak kell hogy saját kora számára írjon és hogy azon

irányt kövesse, mely akkor helyesnek van elismerve. A kor ízlé-

sével mindenek eltt a színpadnak kell számolnia és a drámaíró-

nak a színpad követelményeivel. Ha ma tekintjük a franczia víg-

játékirodalom történetét, akkor abban a XVII. században irodalma

annyira kimagaslik, hogy a XVIII. századé egészen eltörpül, elt-

nik mellette s ezért könnyen elhitetjük magunkkal, hogy a múlt

században is általánosan elismerték a XVII. századi vígjáték jele-

sebb voltát és minden vígjátékíró Moliéret utánozta. Pedig, a mint

már láttuk, ez korántsem volt így, a múlt században Moliére víg-

játékát túlhaladott álláspontnak, jellemeit elavult alakoknak tekin-

tették. Ezért Bessenyei sem utánozta Moliéret, az a Bessenyei, a

ki határozottan újítónak vallja magát, midn Magyarság czímti

iratában ezeket mondja: «A régi módhoz ne ragaszkodjunk, mert

ahhoz ragaszkodni annyit tészen, mint a tudatlanságot sóhajtani.

Csak nékünk is jobb lesz hát a nagy világ után menni. Legyen új

tanulás módja, fogadjuk el.* 1

)

Ha tehát Bessenyei mesterét keressük, azon vígjátékírók

közt fogjuk találni, kik a múlt században általánosan elismertek

és népszerek voltak, és ha vígjátékának a «Philosophus»-nak

mintáját keressük, rá kell akadnunk a vígjáték azon fajában, mely

a múlt században mindenütt oly nagy tetszésben részesült, a philo-

sophus-vígjátékok közt. A vígjátékírók sorában, mint az eddigiek-

bl is kitnik, De8touches volt nz, a ki ily általános hírre emelke-

dett, Destouches darabjai közt pedig könnyen ráakadunk arra,

mely Bessenyeinek mintául szolgálhatott, a IJhomme singulit r 2
)

XIV. Lajos irodalmának egyik fényoklala s ez irodalom tanítványa (Bes-

senyei) különben is hajlamot érezvén magában e forma iránt, mi csoda ha

leginkább ezzel kivánta az újabb költészetet megindítani*. — Ballayi Ala-

dár : A m. k. testrség története. 1878. 100. 1. : «így a francziás iskola egyik

kitnsége (Bessenyei) által a XIV, Lajos irodalmának egyik fényoldala a

magyarban, egyetlen darab kivételével, esetlenül kisértetik' meg ». — U. o.

101. 1.: «A szindarabírás titkait hogyan ismerhette volna szinpad nélkül?

Hogyan lett volna biztosítva a hatásról, midn eltekintve hazai viszonyaink-

tól, csak a XIV. Lajos korabeli színirodalmat nézte s mivel ez ott leg-

pompásabban ragyogott, fényét hazánkba is át akarta hozni?*
J

) Bessenyei: Magyarság (1778). Tud. Gyjtemény 1826. I. 10. 1.

*) Lliomme singulier. Comódie en 5 actes. Oeuvres de M. Destouches.

La Haye 1752. Tome IV. p. 117—-239.
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(A különcz) czím vígjátékra. Hogy Bessenyei e darabot a bécsi

színpadon eladva láthatta, az, bár erre nézve biztos adataink

nincsenek, eddigi fejtegetésünk után nem lesz valószíntlen.

Már régebben figyelmeztettek a Bessenyei «Philosophus»-a

és Destouches említett vígjátéka közti hasonlóságra. Midn a nem-

zeti színház mintegy két éve (1881 aug. II.) felelevenítette a

«Philosophus»-t, Keszler József, a franczia irodalom alapos isme-

rje, kimondta hogy Bessenyei vígjátékának megalkotásához «az

inspirátiót határozottan Destouches müveibl merítette, kiválóan

pedig ennek Les philosophes amoureux és Uhomme singulier

czím vígjátékaiból. Ismerte írónk, úgymond a biráló, Palissot

Comédie des philosophes-fa is, mert saját philosophnéját Cida-

licenak nevezte, épúgy mint Palissot a magáét, de ezen darab

nem igen volt befolyással rá. Vígjátékának egész anyaga felette

rokon Destouches említett két darabjának tartalmával. Intrigája

egyes részeiben épúgy hasonlít emezekéihez, a minthogy Pár-

méniója nem egyéb Destouches Leandrejének és Sanspairjének

vegyülékénél, Szidalisz pedig szakasztott mása Destouches com-

tesse -szenek és ettl csak annyiban üt el, hogy ez író Artenice-

szébl is bír néhány vonással. Különben a ki a három darabot

elolvassa, teljesen meg fog gyzdni a falakok lényegbeli rokon-

ságáról.)) 1
) A czikkíró a színi kritika szk keretében állítását

nem bizonyíthatta részletesebben 8 ezért az érdekes czikk az ille-

tékes körökre nem volt meggyz hatással. Legyen szabad a rész-

letes bebizonyítást e helyen megkisérlenem s Bessenyei darabját

mindenekeltt Destouchesnak Vhomme singulier czimü vígjáté-

kával összehasonlítanom, mely nézetem szerint a magyar darab

egyedüli mintája és forrása volt. .

Destouches vígjátékának hse, Sanspair gróf, philosophus.

Megunva az emberi társaságot s megvetve a társadalmi szokásokat,

kerüli az embereket és egyedül él húgával, a miért az emberek

különcznek nézik és nevezik. Meglehets kevésre becsüli a szép-

nemet és szégyennek tartja a szerelmet. Egyszer azonban séta

közben egy ni arczképet talál, mely egészen elbvöli. Ezen arcz-

kép d'Arbois marquis leányát ábrázolja. A fiatal grófn is philo-

sophus a maga nemében, a ki viszont a férfiakról itél kedvezt-

lenül. De midn Sanspair különköd magaviseletérl értesül,

x
) •Ellenr*. XIII. óvf. 407. sz. (1881. aug. 14.)
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érdekldni kezd iránta, tudomást szerez jellemérl és ismeretlenül

is becsülni kezdi. Ezalatt Sanspair is tudakozódik a bájos arcz-

kép eredetije után s midn megtudja, mily tudós asszony képe

van birtokában, szeretne vele megismerkedni s ezért csak azon

feltétel alatt hajlandó a képet birtokosának visszaszolgáltatni,

ba ez személyesen jön el érte. A grófn felkeresi Sanspairt,

hosszas párbeszédbe bocsátkoznak, melyben véleményeiket fejtege-

tik. Mindketten egymásba szeretnek, de kölcsönösen titokban tart-

ják szerelmüket. Csak az üt szeget Sanspair fejébe, hogy bár a

grófné tudós philosophn, mégsem kerüli a társaságot és divato-

san öltözködik. Ezt nem helyeselheti s ezért el akarja fojtani

szerelmét. A comtesset ezalatt atyja, az öreg d'Arbois marquis

arra akarja bírni, hogy Beausang marquishoz menjen férjhez, de

inkább kolostorba akar menni, semhogy olyan ember nejévé

legyen, a kit nem szeret. Még egyszer találkozik Sanspairrel, akkor

ennek szerelme gyzelmeskedik a philosophián. Szerelmi vallo-

mását a grófné is viszonozza, de feltételül szabja, hogy Sanspair

ezentúl nem fogja kerülni a társaságot. Egyéb tekintetben azon-

ban mindketten philosophusok maradnak. Az öreg marquis is

beleegyezik a házasságba, a két philosophus egybekel és bol-

dog lesz.

Látni való, mennyire egyezik Destouches darabjának tar-

talma a Bessenyeiével. Az alapeszme mindkét vígjátékban teljesen

ugyanaz. A mit Gyulai Pál mond a Besseúyei vígjátéka alapeszmé-

jének: «két bölcselked elme, a kiken ert vesz a szív, két szeretni

nem akaró szív, a kik mégis szeretni kénytelenek,* 1
) azt ugyanazon

szavakkal találjuk kifejezve a franczia vígjáték elején: «Mais le

coeur stír Vesprit prend quelqae fois Vempire ; il faut que tt ou

tárd Tesprit suive sa loi» (I. felv. 2. jel.), s a végén Sanspair maga
elismeri a szerelem mindenhatóságát :

«I1 ne faut plus douter du pouvoir de Tamour

Aprés tous les effets qu'il opére en ce jour.» (V. 12.)

Hogy a magyar darab cselekvénye mennyire rokon a francziáé-

val, azt alig szükséges kiemelni. Az egyikben úgy mint a másik-

ban egy férfi- s egy nöphilosophus a darab hsei, mindketten

*) Gyulai Pál elszava a Philosophus-hoz, XI. 1.
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kicsinyl véleményben vannak a másik nemrl. De hallanak egy-

másról, sejtik, hogy ez esetben kivétellel van dolguk s óhajtják az

egymással való megismerkedést. A találkozás megtörténik, egy

másba szeretnek. Szerelmüket eltitkolják, végre ert vesz rajtuk,

megvallják egymásnak érzelmeiket és egybekelnek.

A magyar darab cselekvénye ennyiben egészen azonos a

francziáéval. E mellett azonban Bessenyei vígjátéka több pont-

ban különbözik is a Destouehesétöl. E külömbség általában véve

abban rejlik, hogy Bessenyei egysaerttsítette az alapjául szolgáló

franczia dráma cselekvényét. Elhagyta az arczkép útján való

találkozást s ezt egészen véletlen összejövetellel helyettesítette,

elhagyta még azt a kevés küzdelmet is, melyet a franczia darab-

ban találunk s mely ott abból származik, hogy a comtessenek a

divatról való nézetei nem egyeznek teljesen Sanspair elveivel,

Bessenyei Szidalisza ellenben e tekintetben Parmenio nézeteiben

osztozik. így azután elmondhatjuk Gyulai Pállal Bessenyei darab-

járól: «Hol a küzdelem s az abból folyó drámai bonyodalom, a

tulajdonképeni drámai érdek ? Sehol. Sem küls, sem bels aka-

dály nincs, a melyet le kellene gyzniök. Küzdelmök csak annyi,

hogy szégyenlik bevallani szerelmöket. » (Elszó, XII. lap.) Hogy

Bessenyei a cselekvényt ily módon egyszersítette, annak oka

egyrészt az lehet, hogy ez által könnyítette feladatát, másrészt az,

hogy midn a két hs egészen egyenl jellemvé lesz s egyi-

köknek sem kell a másiknak kedvéért áldozatot hozni (mint a

franczia darabban), ez által boldogságuk biztosabb és zavartala-

nabb lesz.

Bessenyei vígjátékában a fszemélyek mellett tudvalevleg

a mellékszemélyek is szerelmi viszonyban állanak. Ugyanily

mellékoselekvényt találunk a Destouches darabjában is, t. i.

Sanspair húgának és a comtesse bátyjának, d'Arbois grófnak sze-

relmi viszonyát. Ezen szerelem sem ment minden akadálytól és

küzdelemtl. Sanspair ugyanis, a ki húgának, Julienek gyámja,

rokonát de la Garouffiére bárót szánta neki férjéül. Ekkor d'Arbois

párbajjal fenyegeti gyáva vetélytársát és ezzel arra kényszeríti,

hogy mondjon le Julié kezérl. Erre Sanspair is beleegyezik a

házasságba. Bessenyeinél nemcsak két ily szerelmes melléksze-

mély van, hanem négy, vagyis két szerelmespár, az egyik Párménió

húga (Angyélika) és Lilisz, a másik Szidalisz bátyja (Titiusz) és

Berenisz. E változtatás egészen lényegtelen, mert az egyik pár
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szerelme szakasztott olyan, mint a másiké, legfeljebb Angyélika

perpatvara tesz némi külömbséget. E mellékcselekvény a fcselek-

vénynyel nincs is szerves összefüggésben, nem mozdítja azt el
és a szerelmesek számának szaporítása csak zavarólag hat.

Még egy szerelmes párral találkozunk Bessenyeinél : Lidás-

sal, a szolgával és Lucindával, a szobalánynyal. Ezeknek szerelme

természetesen csak a maguk módja szerinti szerelem, melyet az

író lehetleg komikus színben tüntet fel. Nem nyilatkozik valami

mély érzésben, nem fejldik szenvedélylyé s a darab végén nem
is nyer befejezést. A cselédek szeretkzése mintegy paródiája

uraik ideálisabb szerelmének. Ugyanily szerelmeskedóssel talál-

kozunk Destouches darabjában is, melyben a szobaleány szerepét

Lisette, a szolgáét Fasquin tölti be. Ezek is hasonló gyöngéd

viszonyba lépnek egymással (II. felv. 2.), de ennek továbbfejldé-

sérl sem értesülünk.

A két darab cselekvényének egybevetésénél fontosabb a jelle-

mek összehasonlítása, mely több alkalmat ad arra is, bogy az egye-

zést részletesen feltüntessük. Már Lessing mondta, hogy annak

kimutatására, vájjon valamely vígjáték eredeti-e vagy utánzás,

nem a helyzeteket, hanem a jellemeket kell vizsgálat tárgyává

tenni. 1
) Ezért Bessenyei vígjátékának jellemeit is sorba veszszük s

összehasonlítjuk ket Destouches alakjaival.

A magyar darab hse Párménió minden ízében megfelel a

franczia vígjáték fszemélyének Sanspairnek. Említettük, hogy

Párménióban némelyek egy második mizantrópot, Alceste hason-

mását vélték felismerni, de pontosabb összehasonlítás mutatja,

hogy e tekintetben nincs igazuk. Alceste határozottan gylöli az

embereket s ennek nyíltan kifejezést is ad (I. fv. 1.), Párménió

ellenben visszavonul ugyan az emberi társaságtól, de azért épen

nem embergylöl, st maga mondja: «szeretem embertársai-

mat, örülök ha másokat gyönyörködni látok ». (III. 6.) Alceste

mindenben a végletekig megy; mikor szinte akar lenni, gorom-

bává válik, Párménió ellenben egészen jól megfér mindenkivel,

*) «Da in der Komödie die Charaktere das Hauptwerk, die Situatio-

nen aber nur die Mittel sind, jené sich áussern zu lassen und ins Spiel zu

setzeu, so inuss man nicht die Situationen, sondern die Charaktere in Be-

trachtung ziehen, wenn man bestimrnen will, ob ein Stück Originál oder

Copie genannt zu werden verdiene». Lessing Hambg. Dram. 51. St. (ed.

Hempel VII. 271.)
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gúnyolódik ugyan embertársain, de nem sérti ket. Alceste minden

tekintetben szerencsétlen, mondhatjuk tragikus jellem (Goethe

ezért nevezte Moliére e darabját tragédiának), míg Párménió

épen nem szerencsétlen, st elveivel végül boldogságát éri el. De

el kel] ismernünk azt is, hogy Párménióban vannak Alceste

jellemvonásaival rokon vonások. Ilyen a korabeli társadalomról

való kedveztlen vélemény, a szokások megvetése, különösen a

divat elleni kikelés. így Párménió és Alceste közt van bizonyos

rokonság és összefüggés, csakhogy ez nem közvetlen, hanem köz-

vetett. A közvetít pedig senki egyéb, mint Destouches Sanspairje.

Valószín, st késbbi bírálók x
) nézete szerint kétségtelen, hogy

Destouchesnak Sanspair jelleme alakításánál — a korabeli philo-

sophusok mellett — Alceste is lebegett szeme eltt. Destouches

maga is jól tudta, hogy Sanspairje egyben-másban rokona Alceste-

nek 8 azért jónak látta a Vhomme singulier-hez írt elszavá-

ban e rokonságot tagadni. «Nem kell azt képzelni, úgymond, hogy

a Különcz új fajtája a Mizantrópnak, semmi sem külömbözik in-

kább egymástól, mint e két alak. Igaz, hogy neki is az a bogara,

hogy gylöli a kor szokásait és divatát, de ez nem teszi az embe-

Tek ellenségévé. Nem lehet nálánál humánusabb alakot képzelni,

míg a Mizantróp egész világosan mondja

:

tEgy szó mint száz, ki az egész világ

Barátja, nékem nem barátom az.» (I. 1.)

De Moliére ilyennek akarta rajzolni az hsét és ez a nagy

ember e jellemet avval a mvészettel és géniével fejtette ki, a

mely sajátja volt. Nagyon külömbözik ettl az én hsöm, ez szelid,

lágyszív és résztvev, sajnálkozik az embereken a nélkül hogy

felháborodna rajtuk.

»

2
)

Már ebbl is kitnik, hogy a miben Sanspair különbözik a

*) így pl. Schlegel A. P., a Moliére-féle vígjáték leghevesebb ellen-

sége, Destouches vígjátékairól így szól: «Der Undankbare und der Sonder-

ling sind durchgefuhrte Missgriffe, woran man sieht, wie ein Dichter, der

dem Tartuffe und dem Misanthropen als den höchsten Mustern nacheifert,

nur noch einen Schritt zu thun hat, iuii das Wesen der komischen Kunst

ganz zu verkennen. Sobald ein Lustspieldichter in seiner Vorrede dem Mi-

santhropen als seinem Vorbilde huldigt. weiss ich auch schon, worauf sein

Streben hinausláuft.* (Ueber dram. Kunst und Literatur. IV. k. 90. 1.).

a
) Destouches : L'homme singulier. Avertissement. (Oeuvres, t. IV.

p. 120.)

Philologiai Közlöny. VIII. 6. »W
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Mizantróptól, ugyanabban különbözik ettl Párménió is. De Pár-

ménió és Sanspair rokonságát e negatív vonásoknál meggyzbben
bizonyítják a positiv vonások, azon hasonló tulajdonságok és kö-

zös elvek, melyek jellémöket alkotják.

Egészen megegyeznek mindenekeltt abban, a min az egész

dolog megfordul, a nkrl, a szerelemrl és a házasságról való

véleményükben. Sanspair az asszonyokban lát minden hibát össze-

pontosítva, eszteleneknek és kaczéroknak tartja ket («bien lóin

de trouver une femme parfaite, je verrais une folle, une franche

coquette» I. felv. ±) és lehetetlennek mondja, hogy okos és fel-

világosult asszony létezzék, a ki neki kedvére való

:

«Les femmes aujourd'hui sönt elles autrement,

Dites-moi : trouverais je une femme prudente

Sage, spirituelle, éclairée, amusante, . . .

Qui roe convínt enfin ?• (I. felv. 2. j.)

Ezért kerüli az asszonyokat, irtózik tlük, a minthogy húga

el is mondja róla: «Les femmes lui font peur.» (III. 6.)

Párménió is kaczéroknak tartja a nket («a sok kisasszony,

kiknek cseveg seregek örökké szíveket vadász és titkos indula-

tainkat szemeinknek forgásában lesi» 1. 3.) és szemére veti húgának

:

«Ti mindnyájan olyanok vagytok, hogyha gazdag ifjút hallottok,

még nem is látjátok, már tömjéneztek neki ; ha szépet találtok, bels

érdemeire nem tekintvén, csak testéért szeretitek, míg nálánál

szebbet nem leltek s ezt meg nem unjátok.* (III. 6.) is ópúgy

irtózik tlük, mint Sanspair ; mikor ajtaján kopogtatnak meg-

hagyja szolgájának, hogy ha asszony találna lenni « akármilyen,

be ne bocsásd, mondjad nem vagyok itthon*. (I. 3.)

Miután mindkét hsünk ily kevésre becsüli a ni nemet, ter-

mészetesen szentül meg vannak gyzdve, hogy nem képesek

szeretni és ezért nem is szándékoznak megnsülni. 1
) Sanspair,

1
) így gondolkozott a múlt század nagy ós kis pbilosophusainak nagy

része. Ez volt magának Destouohesnek is nézete és midn Angliában jár-

tában megszeretett egy nt és nül vette, hazatérve titokban akarta tartani

házasságát, mert ez philosophusi elveinek megtagadása volt. E helyzetét

örökítette meg a Philosophe maribban. Egy másik darabjában (Les philo-

sophes amoureux) jellemzen mondja, hogy nt szeretni és elvenni annyi

mint a philosophiát pofon ütni (c'est donner un soufflet A la philosophie),

I. felv. 4. j. Oeuvres II. 4 IS.
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midn intendánsa, Gorju, kérdi tle, nem szerelmes-e, erélyesen

visszautasítja e feltevést

:

«Me sied — il d'avoir cetté faiblesse?

Moi je pourrais livrer mon coeur a la tendresse ;

Moi pousser des soupirs ?• (I. 2.)

Párménió is mondja : «Maradj szeretet nélkül és élj csende-

sen; én a nélkül élek s a nélkül is halok meg». (III. 6.)

De mindketten csak általánosságban Ítélnek így a szépnem-

rl, mert e mellett megvallják, hogy ha találnának oly nt, a ki

nem szenved a megrótt gyöngeségekben, hanem osztozik nézeteik-

ben, azaz philosophn, akkor talán nem vonakodnának a házas-

ságtól sem. Mikor Gorju csodálkozik azon, hogy ura csak tudós

nt akarna elvenni s azon nézetét fejezi ki, hogy talán jobb, ha a

n tudatlan («De plus vous voulez une femme savante, ne vou-

drait-il pas mieux qu'elle ft ignorante?»), Sanspair kifejti, hogy

csak a tudós n való feleségnek, mert ez ismeri kötelességét, leg-

jobb rizete a tudomány és szelleme is mindig magasabb körökben

mozog. (I. 2.) Párménió sem vonakodik feltétlenül a házasságtól,

húgának azt mondja: «Hozz nékem olyan szivet, mint a magadé,

kevesebb játékokkal, mint te
#
elkövetsz s rabul adom néki maga-

mat. » (I. 4.)

És csakugyan, midn mindketten megtestesülve látják ideál-

jukat, melyet nem is reméltek megtalálhatni, ert vesz rajtuk a

szerelem. Szerelmük fejldésében is egészen hasonlók. Mindketten

elször mások szájából hallják leend kedvesük leírását és dicsé-

retét, mely már praedisponálja ket és felkelti bennük a vágyat,

hogy e ritka jellem lénynyel megismerkedhessenek. A találkozás

megtörténik, s a philosophnbe azonnal beleszeretnek. De nem
vallják meg szerelmüket, küzdenek az ébred szenvedélylyel, azt

hiszik hogy az ész képes lesz legyzni a szív hatalmát s majd el

is hitetik önmagukkal, hogy már diadalmaskodtak szerelmükön.

Sanspair érzi az ész és a szív harczát, azt akarja, hogy az els

legyen a gyztes (• Je veux que ma raison sóit toujours la plus

forte; je veux qu'elle triomphe* I. 5.) és ké6bb azt hiszi, hogy a

gyzelem már el is dnlt az ész javára. (« Aprés un long combat j'ai

gagné la vietoire.» IV. 1.) Párménió is, midn húga kérdezi, nem
szerelmes-e Szidaliszba, így felel: «En szerettem tet, de ezért a

philosophiám nem ezédeleg.» (V. 1.) Lemondanak a házasság ter-

.38*
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vérl is, mely elbb már felvillant agyukban, Sanspair acomtesset

át akarja engedni Beausangnak (IV. 2.), Párménió pedig elutazni

készül, a miért húga ki is fakad: « Nyomorodjon meg a philoso-

phiátok, olyan gonoszok vagytok, hogy mihelyt gyengeségeteket

megérzitek, mindjárt szaladtok. » (V. 1.) De erre még csak heve-

sebben lobban fel szerelmük lángja s megsemmisíti álokoskodásu-

kat, úgy hogy a helyett hogy megvalósítanák terveiket, szerelmet

vallanak az imádott lénynek, Sanspair szóval (V. 9.), Párménió,

húga tanácsára, levélben. (V. 3.) Egyenlen fejldik tehát mind a

két hs szerelme és mindkettnél a kifejlés is egyenl.

A mily kicsinylleg Ítéltek philosophusaink a nkrl, ép oly

kedveztlen véleménynyel vannak koruk társadalmáról általában.

Sanspair hevesen kikel kortársai ellen, veszedelmesnek mondja

a velk való érintkezést, mert elvesztették ártatlanságukat, az

érdek mételyezi meg szívüket és a bn változtat velük divatot és

szokásokat

:

•Leur commerce a mon sens est trés-pernicieux.

Parce qu'ils ont perdu cetté aimable innocence

Qui banissait lóin d'eux le erime et la licence,

Parce que l'intérct a corroinpu leurs coeurs,

Que le vice a changé leure*modes et leurs moeurs*. (I. 4.)

Szintoly keseren panaszkodik koráról Párménió: «Nem
lehet a világ kényességét elszenvedni. Ez a sok ifjú, kiknek társa-

ságok mindig játszik, szerelmeskedik s gyzedelmeivel dicsekszik

;

a sok kisasszony, kiknek cseveg seregek örökké szíveket vadász

és titkos indulatainkat szemeinknek forgásában lesi; kártya, módi,

gyermeki beszéd, titkos levelek, táncz, muzsika, sóhajtás, az irigy

szerelemnek alkalmatlan pletykái, örökké változó öltözetek. » (1.3.)

Különösen az utolsó, a divat az, a mi ellen a két philosophus

leghevesebben kikel s a mit minden alkalommal ostoroz. Sanspair

húga, Julié, panaszkodik, hogy bátyja azt szeretné, ha az ember

úgy öltözködnék, mint sei és hogy nevetségeseknek tartja a divat

legszebb termékeit. (II. 1.) Mikor Gorju urát jellemzi, elmondja

róla, hogy a korabeli embereket báboknak tartja és egyszeren

öltözködik.

• Les hommes d'aujourd'hui lui semblent des poupées,

II aime un habit simple et plein de gravité.» (II. 3.)
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Majd Sanspair maga oly szokásnak nevezi a divatot, mely

rontja az 'észt s a szívet ós káros befolyással van az erkölcsökre

is («usage quijcorrompt les esprits et les coeurs et qui ne peut

manquer d'influer sur les moeurs.» III. 7.).

A divatnak ép ily esküdt ellensége a magyar philosophus is.

Éles gúnynyal jellemzi a lányok s az ifjak divatszeretetét. ((Rózsa-

szín ruhát vészen magára, bejön, mint a páva s kevély magavise-

letivei csak úgy láttatik az embereknek mondani : nézzetek ide,

milyen derék személy vagyok ; nem gondolja meg, hogy ha kényes

ruháját a juhásznémra adom, azon is épen úgy megáll, mint

rajta.» «Az ifjú legény egy anglus csizmát felhúz, melynek félig

letri a szárát; széjjelnéz aztán a társaságban, ha van e másnak

is olyan » stb. Ezért a divatosan öltözött embereket sem bocsátja

be magához. (I. 3.)

Minthogy mind Sanspair, mind Párménió ennyire megve-

tik koruk társadalmát, mindketten tudva azt is, hogy úgy sem

képesek azt megjavítani, inkább kerülik a társaságot és magános-

ságba vonulnak.

Sanspair nyíltan megmondja, hogy kerüli az embereket s

hogy mikor a társaság a fvárosba jön, akkor falura megy s

mikor az távozik a városból, akkor jön Parisba:

« . . Je respire l'air en mon particulier

;

En tous lieux la raison est ma seule compagne.

Quand le beau monde accourt, je fuis á la campagne,

Le plaisir d'ctre seul m'y fait braver le Nord,

Et j'accours á Paris quand le beau monde en sort.» (III. 7.)

Egészen ilyenek Párménió nézetei is. «Megint magam lehe-

tek egy kevés korig, úgymond, de édes a magánosság, mikor az

ember a lármából kiszabadulhat. Egyik jön, másik megyén, e jobb-

ról, ama balról taszít, e kérdez, amaz felel. Ugyan minek csavar-

gok én ebben a zajos világban ?» (II, 1.) Késbb is azt mondja

Szidalisznak : «Engem a természet szomorúan szült, a magános-

ság, tanulás legnagyobb kívánságom. » (III. 6.) Húga Angyólika is

Párménió egyik jellemvonásául említi, hogy ((magánosságban örö-

mest marad. » (II. 3.)

De bár embertársaikról ily kedveztlenül ítélnek és lehetleg

kerülik ket, azért mégsem embergylölk. A franczia philosophus-

ról tudjuk ezt már alkotójának, Destouchesnak idézett elszavából,
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de maga Sanspair is többször kifejezést ad ennek, nem hogy

gylölné, hanem inkább szereti az emberi nemet. Asf emberek

hibái bosszantják ugyan, de tévedésük részvétet is kelt benne s

bár nézetei és érzelmei nem egyeznek meg az övéikkel, mégis test-

véreinek tekinti ket

:

tOui, tout en eux m'excite k l'indignation,

Mais leur égarement me fait coinpassion,

Quoiqu' á mes Bentiments en tout ils soient contraires,

Je ne puis les haír, ils eont toujours mes fréres». (I. 4.)

Sanspair alapjában jószív, a mint azt mindjárt a darab

elején látjuk, mikor felteszi magában, hogy szolgáival ezentúl

keményen fog bánni, de mihelyt egyikök elébe kerül, nem képes

hozzá szigorúan szólni sem.

Ugyanezen jellemvonást találjuk a magyar philosophusban,

Párménióban is. maga mondja : « Szeretem embertársaimat, örü-

lök, ha másokat gyönyörködni látok, sorsomat pedig magános-

ságban panaszlom. » (III. 6.) Húga is azt mondja róla hogy «az

embert, az igazságot nagyon szereti » (II. 3.) és Párménió Angyé-

likának is azt tanácsolja : «Szeresd embertársaidat, szeress más-

ként is, ha tárgyadat föllelheted. » (I. 4*) Hogy Párménió az egye-

sekben hibákat talál, de az egész nemet szereti, az kitnik abból

is, mily érzelmekkel viselkedik saját vallomása szerint a nk iránt:

« Panaszold testvérednek sorsát, így szól húgához, ki asszonyi

nemeteket szereti, tiszteli, de sok okoskodásai miatt tárgyát abban

föl nem lelheti. » (I. 4.) Egy szóval mind Párménió, mind Sanspair

h képmásai koruk amaz él philosophusainak, kik akkor egészen

ellepték Parist. Palissot, e philosophusok heves üldözje, épen

ezen jellemvonásukat gúnyolja, midn Comédie des philosophes

czím darabjában egyik személyével (Damis-szal) ezt mondatja

a philosophusokról : «Je les soup^onne d'aimer le génre humain,

mais pour ríaimr personne.» (II. 5.)

Sanspair és Párménió továbbá abban is megegyeznek, hogy

épen ezen általános emberszeretetükbl kifolyólag a társadalomban

sem akarnak rendeket megkülönböztetni s az alsóbbrangüakat is

önmagukkal egyenlknek tekintik. Hogy az emberek egyenlsége a

XVIII. század franczia philosophusainak egyik kedvelt thémája

volt, azt elég említenem. Rousseau volt az, a ki e tárgyban szót

emelt és a nagy philosophusok müveibl ezen eszme átment a
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kisebb philosophusok irataiba és meggyzdésébe is. E nézetet

vallják Sanspair és Párménió is. Sanspair szolgájának is meg-

magyarázza az egyenlséget

:

Sanspair: Oui, mon cber, je suis homme et vous Tétes aussi.

N'est il pas vrai?

Pasquin : Du moins je Tai cru jusqu'ici.

Mais entre vous et moi la différence est belle.

Sanspair : Moi, je n'en connais point qui sóit essentielle. (II. 5.)

Ez elvéhez következetesen aztán meghagyja szolgájának,

hogy ne emelje meg eltte kalapját ; maga mellé ülteti, s mikor

a szolga valami találót mond, minden habozás nélkül megöleli,

kezet fog vele stb.

A magyar darabban az egyenlség elvének ily gyakorlati

alkalmazását nem találjuk. Bessenyei az akkori viszonyok közt

talán épúgy mint Palissot *) veszélyesnek tartotta a demokratikus

érzelmek ily nyílt nyilatkozását és alkalmazását, de azért is

elmondatja hsérl, hogy «az embereket mind egyenlknek veszi,

király, koldus, epy eltte minden ember. Magát sem különbözteti

feljebb a legalábbvaló szolgánál. » (II. 3.)

Hseink mind ezen jellemvonásait összefoglalva, azt látjuk,

hogy úgy Sanspair, mint Párménió igazi philosophusok,— legalább

koruk értelmében. A kik felszínesen ítélik meg ket, természetesen

különczöknek tartják. Sanspair maga mondja, hogy általánosan

különcznek tekintik : lOnme traite partout d'étrange personnage*

(I. 4.), húga ábrándozónak (III. 3.) és bizarrnak (III. 6.) mondja,

szolgája holdkórosnak tartja. (II. 5.) Hasonló nézetben vannak

Párménióról is, akit húga, félig tréfásan ugyan, « ízetlen, büzetlen,

komor állatnak*) mond (I. 4.). De tulajdonképen valódi philoso-

phusok, életüket öntudatosan, bölcseleti elvek szerint rendezik be

s e nézeteket, ha egy-egy situatio alkalmul kínálkozik kifejezésükre,

bvebben kifejtik és megokolják.

Azonbau bár a franczia és a magyar philosophus jellemükre

nézve úgyszólva teljesen egyezk, lehetetlen észre nem vennünk,

*) Palissot említi, mennyire el van terjedve ez elmélet a philosophu-

sok közt és neheztel kortársaira, hogy annyiszor hangoztatják e veszedelmes

nézetet, « cetté puérile et dangerense question de l'égalité primitive*. Petites

lettres etc. Oeuvres II. p. 102.
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hogy bizonyos tekintetben különböznek is egymástól. E különbség

azon szemponttól függ, melybl a két hst megalkotóik tekintet-

ték. Mind a két költ, Bessenyei úgy mint Destouches, philosophus

volt; lelkesedtek azon fenkölt eszmékért, melyeket koruk nagy

bölcseli hirdettek, egyazon elveket vallották a társadalomról s a

divatról, a nkrl, a szerelemrl és házasságról, és a mennyire lehe-

tett, külsleg is követték a philosophusok szokásait és életmódját.

De Destouches, legalább részben, kiábrándult e felfogásból, észre-

vette, hogy a philosophicus elvek és szabályok közt nem kevés

túlzás és félszegség is van s e benyomás alatt alkothatta meg
Sanspair alakját. Destouches ugyanis hse szokásainak egy részét

beteges különködésnek tünteti fel s a darab végén ki is gyógyítja

t bellük. Bessenyei ellenben a philosophust mindvégig a mvelt
ember ideáljának tartotta *) és nemzetét is ez ideál utáni törekvésre

akarta buzdítani. Vígjátékából ersen kirí az a tendentiája, hogy

ellentétben a parlagi mveletlenséggel, melyet Pontyi és Lidás

alakjában személyesít meg, a philosophicus mveltség és valódi

felvilágosúltság nemesít hatását tüntesse fel. E mveltség és

felvilágosodottság képviselje Párménió, a kit mint egy «nemes
erkölcsökkel és arany elmével » bíró ifjút, a kinek láttára «a leg-

megátalkodottabb gonoszok is megilletdésre s csudálkozásra

hozattatnak*, 2
) például állít oda hazája ifjúságának. Míg tehát

Destouches humoros kedvvel, szelíd gúnynyal rajzolja a philo-

sophust, addig Bessenyei meleg részvéttel és szeretettel fejti ki

hse jellemét.
(Vége köv.)

Petz Gkdkon.

118. Timarchos halálára.

Óh te gálád kórság ! Megirigyled az emberi szívtl,

Hogyha az ifjúi hév szép idejének örül ?

Kéjteli boldogság gyöngyörét rabiád el ezúttal,

Ifjú Timarchosnak, hitvesi násza eltt. F. E.

*) «Mi haszna fáradok, ha nem lehetek olyanná, mint a mit oskola-

Kan .philosophusnak neveznek*. Bessenyei: Holmi. 1779. 86. 1.

*) Bessenyei « ajánló levele * a Philosophushoz XX. 1.
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A FRANCZIA NYELV ÉS NEMZET MEGALAKULÁSA.

Bevezetés.

Az ó-kor derekán a Földközitenger leghosszabb félszigetén egy ers,

életrevaló nép saijad fel, a mely nem csak saját államának megalkotásában

tanúsít rendkívüli erélyt és ügyességet, hanem a körülte lakó népek fölött is

parancsoló állást foglal el s azokat egyenként hatalma alá hajtja. Az s Róma
földmívelo s kalmár-községbl * hódító birodalommá öregbedik, a moly nem
elégszik meg többé Itáliával, hanem Hispániám, Afrikára, Görögországra,

szóval az egész Földközttenger partvidékének országaira is ráteszi kezét. így

lassúmként nemzeteket s országokat bekebelezvén, roppant testté növekszik,

a mely részint a saját terhe, részint az északi népek meg-megújuló támadásai

____alatt megdl s darabokra hull.

Ez államtestet a politikai ers szervezeten kívül kezdetben a hit és

si szokások tisztelete, a nemzetiség élénk tudata, késbb a kormányzás, köz-

igazgatás stb. egysége s az a századokon át képzdött nimbus-öv tartja össze,

mely szerint Kóma a világ középpontja s arra van rendelve, hogy a föld

egész kereksége fölött örökéltig uralkodjék. Valóban idszámításunk kezde-

tén alig van lakott terlet az ismert világon, a melyet lazább vagy szorosabb

kötelékek ne kötnének Kómához. A legtávolabbi népek akarva-akaratlanul

sodródnak feléje, mint valami örvénybe, hogy ott megsemmisüljenek.

A leigázottak pedig látván, hogy önállóságuk visszaszerezhetetlen, megadják

magukat a nagyobb ernek, st sietnek beleolvadni ez óriás tömegbe, dics-

ségnek tartván, hogy k is annak részének mondhatják magokat. Itália, His-

pánia, Gallia — a melyeket hajdan kelta, ibér stb. törzsek laktak — pár

század alatt valóságos római terietekké változnak. Kóma egy roppant ten-

ger, a mely a föld szes népeit — mint patakokat — magához vonja, hogy

azok t a saját vesztükkel táplálják.

Azonban ugyanazon okok, a melyek a birodalom gyarapodását roha-

mosan elmozdították, egyszersmind a bomlás csiráját olták abba belé

A folytonos diadalok és hódítások elkábíták, a leigázott tartományokból

összezsarolt kincsek megvesztegették a római nép lelkét. A hadvezetk, kor-

mányzók, vállalkozók mesés gazdagságra tettek szert s haza térve tele ma-

rokkal szórták a pénzt a dologtól elszokott, aljas népnek, hogy azt önz
czéljaiknak megnyerjék. A hazaszeretet s vitézség helyébe fényzés, nagyra-

vágyás, kapzsiság és önhaszonlesés lépett. Hozzájárult, hogy a túlságos sok

idegen elem beolvadása rnegrontá a hit és közszellem egységét. A régi, szi-

gorai erkölcs római puha kéjelgésben s esztelen kicsapongásban lelte ff
örömét, s a mellett az elaljasodott görög s ázsiai, szolgasághoz szokott népek

-

1 Mommsen : A rómaiak története I. Ö8. 1.
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kel való érintkezés egészen meglazítá, elpuhítá férfias jellemét. Ebbl egye-

netlenség, polgárháborúk támadnak, a melyeknek romjain a párturalom, az

erkölcsök teljes elvadúlása, majd a legkeményebb zsarnokság üti fel tanyá-

ját. A honvédelemnek idegen zsoldosokra bízása, st a legfels állam-hata-

lomnak is barbár kezekre bocsátása ezek önkényének szolgáltatja ki a biro-

dalmat s eldönti annak jövend sorsát. Pár századig vonaglik még a meg-

bénult óriás, mígnem a rátódúló barbár népek feldarabolják s megosztoz-

nak rajta.

Azok között a tényezk között, a melyek a különböz népeket ebbe a

nagy, egységes testbe olvasztották, s annak erejét, tagjainak összefüggését a

legkésbbi, zavaros idkben is táplálták, bukását túlélték, st a helyére lépett

új nemzetek fejldésére is maradandó hatást gyakoroltak, egyik leghatalma-

sabb vala a nyeh. Ez eredetileg annak a népfajnak tulajdona vala, a mely a

Tiberis torkolata köri telepedett le s a melyet latin névvel szoktak nevezni.

Jelentékeny ága volt ez a göröggel szógyökök tekintetében közel rokon, de

késbbi fejldésében attól ersen eltér ú. n. ó-itáliai törzsnek, a melyhez

tartoztak még rajta kívül a eabin, umber, sarunit vagy osk, a volsk, marsus stb.,

a a melyek lassan-lassan beolvadtak az elsbe. «E törzsek nyelvének bonczo-

lása — úgymond Mommsen — kiderítette, hogy összevéve képeznek egy

szemet az indogermán nyelvek lánczolatában s hogy aránylag kés korban

képeztek egységet.
»

*A rokonsági fokot pedig ekként határozza meg ugyanaz a

szerz : «A görög és itáliai testvérek, a kelta, német és szláv rokonaik.* 9

A latin nyelv új lakó helyén részint természetes fejldés, részint idege-

nekkel való érintkezés útján nagy átalakuláson ment keresztül. Például szá-

mos szót kellett kölcsönöznie éjszaki szomszédjától az etrusktól. Tudjuk

ugyanis, hogy az etruskok miveltségre nézve megelzték a fejldésben a lati-

nokat, hogy ezek számos vallási, politikai, kulturális intézményt, lígymint : a
templom- és mtíépítészetet, a hímzést, a haruspiciumokat, a lictorokat, a tóga

pratextát, a sella curulist, a diadalmenet pompáját stb. tlök vették.
8 Mint-

1 A rómaiak története I. 18. lap.

* A rómaiak története I. 19 lap. A görög és itáliai nyelvek rokonságát, továbbá

ezeknek a többi indogermán nyelvekkel közös eredetét bizonyítják:

a) a legegyszerbb fogalmak jegyeinek közös volta: est, dat, páter stb.

b) egy csomó kultór-szó, a melyek közös tulajdonát képezik az indogermán
fajnak és sem hasonló fejldésbl, sem késbbi átkölcsönzésbl meg nem magyaráz-
hatók, így a házi állatok nevei

:

Rzansskr. lat. gör.

hansas anser yjf-v

átis anas vrjcrea

továbbá pecus, sus, porcus, taurus, canis stb.

A házépitósre és öltözködésre is sok közös szót találunk, ú. m

:

dam(as) domus óao; dvaras fores 3upa
ve<,«as vicus ofoo; vastra vestis kvhifc stb.,

Mommsen I. 22. 24.

Mangold: Világtörténet I. 116. lap.

«zantizkr.

gáus
avis

lat.

bos
ovis

gör.

ac;vas equus írcrco;
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hogy pedig két nép érintkezése sohasem történik a nélkül, hogy egyik a

másik nyelvébl ne kölcsönözzön : minden valószínség szerint a rómaiak az

említett intézményekkel együtt a neveket is átvették. Az átvétel pedig mindig

az eredeti nyelvnek módosulásával jár. Még szélesebb medrfí és rohamosabb

lehetett az átalakulás a késbbi korban, midn Róma az egész Földközitenger

vidékével érintkezésbe jött s népeket és birodalmakat olvasztott magába.

Valóban Polybius Kr. e. 170 évvel, tehát Ennius korában azt írja (III. 22.),

hogy a római nyelv oly nagy változáson ment keresztül, hogy az ó-nyelvet

senki sem beszéli többé s a roma és Carthago között kötött régi szerzdések

szövegét1 a legtudósabb férfiak is nehezen tudják megfejteni. Pedig Ennius és

Cicero nyelve között — fzi hozzá idézett szerznk — megint csaknem

akkora a különbség, mint a 16-ik és 18-ik századbeli franczia nyelv között.*

E nagy mérv átalakulásnak az irodalmi nyelv megalakulása volt

hivatva gátat vetni. Az irodalmi használat az, a mi egy dialectust a többi

fölé emelve, azt megköti, állandósítja, a többit pedig a tájszólás jobbágyi

sorsára kárhoztatja, st gyakran ki is irtja. Rómában ez nem történhetett

egészen így. Oly áUamban, a mely egész birodalmakat temet magába, a mely-

nek népe a világ széls határáig kalmárkodik, az irodalommal ellenben csak

mellesleg, mintegy mkedvelképen foglalkozik, a melynek államférfiai és

írói gyakran beleolvadt idegen népek fiaiból kerülnek ki : lehetetlen, hogy

nem csak a népi, hanem az irodalmi nyelv is folyvást ne változzék, idegen

kifejezésekkel ne tarkázódjék, ne romoljék s hogy az utóbbi teljesen elnyomja

az elst. Adjuk hozzá a görög nyelv túlságos mvelését Rómában s nyilván-

való lesz elttünk, hogy a római nyelvnek Augustus korában oly elegybl

kellett állnia, s annyi helyi különféleséget mutatnia, mint maga a birodalom.8

Volt azonban a dialectusok között egy, a mely tekintélyre s uralomra

emelkedett a többi fölött s a mely az irodalmi nyelvvel legközelebbi rokon-

ságban állván, aránylag mégis kevésbbé volt alávetve az ingadozásnak. Ez a

lirufua urbana, a fvárosi mvelt osztály nyelve, ellentétben a lingua rustica

név alatt összefoglalt népies szójárasokkal.
4 Amaz uralkodott a közigazgatás-

ban, a törvénykezésben, a vallásban, a diplomatiában és az irodalomban,

szóval a társadalom legfontosabb mködéseiben és köreiben, folyvást gyen-

gítve irtva a többieket ; míg emezek az alsó nép, a közkatonaság nagy

tömegében s az újonnan hódított nemzetek elkorcsosodó osztályában találtak

ers támaszt magoknak. A kett lényegében véve egy volt, csupán palléro-

zottságra volt köztök olyanforma különbség, mint egy városi finom úri hölgy

1 Hippolyte Cocheris : Précis hi«torique 14. lap, és Müller M. Nyelvtudom,

felolv. I. 57. lap.

* Hipp. Coch. ugyanott.

« Hippolyte Cocheris e sokoldalú eredetnek hajlandó tulajdonítani azt, hogy a

latin nyelv sohasem jutott el a könnytiségnek, kellemnek és világosságnak arra a fokára

mint pl. a görög. Précis historique 14. lap.

4 Késbb Sermo nobilis* és «Sermc vulgáris •-nak is nevezték.
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h egy falusi, napbamította paraszt leány között. Körülbell négyszáz éven át

él a lingua nrbana — többé- kevésobé tisztán — a római élet magasabb réte-

geiben, mint az összes birodalom egyik legfbb szellemi kapcsa ; niígnena

annak szétdarabolasával maga is széthull s töredékei — még mindig elég er-
sek — részint a keletkez keresztyén egyház, részint a tudományos irodalom

használatában maradnak fenn. A népi tájszólások ellenben túlélik a szaka-

dást ; mint egy törzs széthullt ágai új gvökereket vernek s önálló életet kezdve

a talaj és éghajlat természetéhez képest különböz ifjú sarjakat hoznak létre.

Hogyan történt ez elszakadás Galliában, hogyan élt ott tovább a latin

nyelv a germán hódítás után in s hogyan alakúit belle a mai franczia : e

I, érdén fejtegetésével száiuhlkozik e lux értekezés foglalkozni

.

•

I. Szakasz. Gallia a római hódítás eltt.

Azok között a terletek között, a melyeket Róma növekv hatalma

elsöpört s bekebelezett, úgy földrajzi fekvésénél, mint termékenységénél s

népe jelleménél fogva mái- az ó-korban egyik legfigyelemre méltóbb vala a

rómaiak által úgynevezett Gallia. E földön a római hódítás eltt három nép-

faj lakik vala, ú. m. ibérek, gallok és görögök.

A) Az ibérek.

Az ibérek Európa egyik legrégibb népe. Ugy látszik, k voltak elhír-

nökei annak a nagy népáradatnak, a mely Ázsia fennsíkjairól kiindulva, hul-

lámaival elözönlé Nyugat-Európát. Nem mondhatni meg, mely úton jöttek ;

de törzseikkel elboríták a róluk nevezett Ibériai félszigetet, Gallia délnyugati

részét a Pyrenaéktl a Garonne folyóig s a Bhone-tól keletre eso tenger-

partot, végre Itália éjszaknyugati partjait az Amó folyóig s a Földközitenger

három nagy szigetét.
1 Hispániában ibérek?iek, Gallia délnyugati szögletében

aqnitónoknak, délkeleti szélén s fels Itáliában pedig Ugaroknak neveztettek.

Spanyolország legrégibb helynevei e nyelvbl valók. Francziaországban

Aquitániában szintén számos ibér eredet helynevet találunk* s éjszaknyu-

gati Itália népének Ugar neve bask nyelven = hegyi lakó (li-gor).
8

Nagyon keveset tudunk róluk. Inkább védelemre, mint támadásra kész.

alacsony termet, fekete hajú, egyszer, munkára termett, de a rómaiak sze-

rint álnok, hazug és fortélyos nép volt, a mely a tengeri rablást nagy vak-

merséggel zi vala.
4 Egységes nemzetet nem képeztek, szétszakadoznotok

i Demogeot : Histoire de la littérature frauvaise 1 1 . lap.

- Pl. Bigorre és Bazas. Ugyanitt divatosak az «, ez
y

etz végzetft személynevek
(Portets, Bavez, Barthez), a melyek analógok a spanyol Hermandez, Velas^uez,
Gomez fltb. nevekkel és a bask genitivussal. £ végzetek t. i. aat jelentik, a mit az
angol non, az ir mac vagy o' (pl. Macperson és O'Connel) [s a magyar//]. Ampere:
Histoire littéraire de Francé I. 5. lap.

8 Thierry : Histoire des Ganlois, introduction 16. lap. De Belloguet nem fogadja
el e magyarázatot. Lásd : Glossaire Gaulois 400. lap.

4 Thierry : Hist, des Gaul. II. 96. lap.
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épen ezért gyengék maradtak. Még harczba is apró csapatokul oszolva men-
tek. Csupán a Galliában lakó aqnitán ág 20 kis törzsbl állott s Biscaya ma
is mintegy száz köztársaságra oszlik.

1 — A celtáktól vagy galloktól józan

életük és öltözetük egyszersége által különböztek. Amazok szerették az ele-

ven, kirívó színekkel tarkázott öltözeteket ; emezek állatbrbl vagy durva

fekete gyapjúból készült s derekukon széles brövvel összeszorított felöltt és

hosszú szrcsizmákat viseltek.
2 Asszonyaik szabadabbak voltak, mint a gallo-

kéi s férjükkel együtt végezték a mezei munkát. Fekete fátyolt hordtak, mint

a mai spanyol nk. A leánykérés úgy történt náluk, hogy a kérk megjelen-

tek lakomám a lányos házban, s a kire a hajation poharát köszönté, az lett

férje.
8 Bátor, tiszta, de ravasz nép vala ez, különösen ügyes ellenségei cselei-

nek eltanulásában, s a földalatti véd- és ostrommvek készítésében.4

Mind ezek a vonások egy prímitiv népre vallanak, a mely elszigetelt-

ségénél fogva önállóan fejldött. Náluk a hét három napból állott, mint

mesékben az esztend.6 Nyelvük — reánk szállt maradványaiból következ-

tetve -— szókincs és nyelvtan tekintetében lényegesen különbözött úgy a

gall, mint a germán s egyéb indo-európai nyelvektl. 6 A régiek állítása sze-

rint lágyabb, hangzatosabb volt, mint a galloké, a kik jó korán a Pyrenaék

közé szorították ket. Ott él ma is e hajdan terjedelmes népfaj egyetlen töre-

déke, a ba-xk nép szigorú elkülönzésben. Magát emcaldnnm'-imk (ügyes kez),

nyelvét euxka /Y/nak, földjét EwaUerannk nevezi s azt képzeli, hogy ahhoz

fogható szép ország s nevéhez hasonló megtisztel czím nem létezik több a

világon. Nemzetiségét, nyelvét, szokásait, jellemét szigorúan rzi, más népek-

kel nem érintkezik, tehát nem is keveredik. 7 Számuk mintegy 556 ezer. Mai

nyelvük szertelen gazdagságot mutat. Asterloa szerint
9 minden bask igének

cselekv, szenved, állító, tagadó, alkalmi, udvarias, bizalmas, hím- és nnem
alakja s kétszázhat jelen ideje van. 10 Vagy például arra, a mit a latin su-tor,

i Ampere: Histoire littéraire de Francé I. S. lap. Az ibérek törzsei voltak

pl. a ttctoaarjok és artcomicek a mai Langue d'oc-ban, a xegobrinsok Celto-Liguriábau

'a Rhone és az Alpok közötti, a salluiiusok — fvárosuk Arlath (Arelate helytelen) —
albiketek, o.rybok, deceátok, nermok s a Durance-tól éjszakra a rocor.tiu*ok, a legjen-

tékenyebb ligúr nép. Thierry : Hist. des Gaulois II. 100. lap.

* Thierry : Hist. des Gaulois II. 98. lap.

3 Thierry : Hist. des Gaulois II. 97. lap.

* Thierry : Hist. des Gaulois II. 94. lap. A friincziaországi gascogne-ok ma is

igen ügyesek, hajlékony szellemek, ékesszólók, eleven képzelmüek, de egyszersmind

nagyitok s hazugok. Reclus Nouv. Géogr. II. H9. lap.

* Demogeot : Hist. de la littér. francaise 12. lap.

n Thierry: Hist. des Gaulois Introd. 15. lap.

7 Challamel Mémoires du peuple fr. I. 66. lap. Legkedvesebb eledelk a chinyara

{sonka), melyet igen Ízletesen készítenek. U. ott.

* Challamel : Mémoires du peuple francais I. 65. lap.

D Asterloa : Apológia della lengua bascongada 88. lap.

i° Pemrgeot : Hist. de la littér. fr. \H. lap.
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jani-tor, bella-tor szavakban egy képzvel fejez ki, neki a cselekvések külön -

félesége szerint három képzje van, ú. m. zapata-duina, ato-zaina és gui-

arija.
1 Ez már nem gazdagság, hanem egységhiányból ered tökéletlenség.*

A franczia nyelv alkotásában vajmi csekély része lehet. Fauriel szerint

a következ szók : ennui (spanyol enoja, olasz noia, bask enojoua), aisé (bask

aisa), ragué (baga), bis (pl. pain bis = fekete kenyér), graal (a középkori

mondák híres serlege) ibér eredetek volnának,8
ezt azonban Ampere meg-

czáfolja. Helyette a gourd (= durva, ostoba, nehéz, ügyetlen; összetételei-

ben : dé-gourd, en-gourdi, avoir les mains gourdes) és a latin murm és lancea

szókat ösmeri el ilyeneknek.4 Ezek azonban, ha liitelesek volnának is, oly

apróságok, a melyek nem jogosítanak fel bennünket arra, hogy az ibér

nyelvnek bármily csekély szerepet is tulajdonítsunk a franczia nyelv képz-
désében. 6

Költészetükrl ,igen régen találunk említést. Strabo írja, hogy «a turdi-

tánok az ibérek között legmveltebbek, ismerik az irást s srégi verses törvé-

nyeik vannak.* 6 Egyéb hispániai népfajokról is feljegyezték, hogy énekeik

voltak. Mind ebbl semmi sem maradt ránk. A XVI-ik század végén azonban

egy bask nyelven ivott töredéket fedeztek fel, a melyrl eh kiadója Hum-
boldt Vilmos (Mithridates 1817), Ampere (Hist. littér. de Fr. I. 21.1.),

s más írók azt vélik, hogy az a hegyi lakó ibérek küzdelmét adja el Augustus

légióival. Ez emlék mai alakjában nem egykorú ugyan az általa elbeszélt

eseménynyel : mindazáltal egyszersége, a benne nyilatkozó szenvedélyek

vadsága s a forma naivsága srégi eredetrl tanúskodnak. Lehet, hogy vala-

mely ugyanazon korban keletkezett ének utánzása vagy késbbi átdolgozása.

Hadd álljon itt Challamel idézetébl magyar fordításban

:

1 Ampere : Hist. litt. de Fr. I. 12. lap.

2 A « miatyánk* spanyol bask dialektusban így hangzik: Aita gurea. Sseruetan

sagosana , ssantificadubedi sure Isena ; Betör gugana sure Erreinua ; Eginbedi sure-

Borondatea, nola Sseruan, alán Lurreau : Egun igusu gnre egunean eguneango Ogia

;

Eta parcatueigusu gure Sorrac, guc gnre Sordunai parcac tan-deustegusarra leges; Eta
ítsoni esseigusu Tentassinjoan chausten ; Baya libradu gagisus Gaitsetic. Ámen. Ade-

hing Mithrid. II. 28. lap. — Szt. János evangyelioma III. részének 16-ik verse pedig

franczia-bask nyelven így van : Jaincoac ecen hain inaite iyan du mundua, non emau
baitn bére Seme bakharra, amorea gatic norcere sinhesten baitu hura baithan gal ez

dadin, bainan can decan bethiereco bicia. Das Evang. in verschiedeneu Sprachon

*5. lap.

•'* Fauriel: Hist. de la Gaule mérid. II. oál.

4 Ampere : Formation de la langue franvaise 3ál. lap. Asterloa szerint a fran-

czia húsza* számítás (six-vingts, quatre-viugts stb.) szintén onnét ered, « minden
bizonynyal pedig oly korból — úgymond — midn az emberek még nem hordtak

czipt s lábuk ujjait ép úgy láthatták, mint a kezükéit. Apológia 217. lap.

* Brachet a francziába átment ibér eredet szókat oly jelentékteleneknek

tartja, hogy nem is szól róluk ; az idézettek közül pedig egyet sem mond ibér erede-

tnek. Dict. Etym.
r
' Strabo III. l.cap. Peniogeot : Hist. de la lit. fir. 13. lap.
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Lelo megölve,

Zára megölte.

Lelo ! meghalt Lelo !

Lelo ! meghalt Lel j !

Ez els versszak egy más, szomorú elbeszélés vége, a mely Agamem-

non meggyilkolásának történetéhez hasonló. Most következik a tulajdon-

képeni ének.

1. Római csorda

Tör Biscayára,

8 Biscaya dalra

És harczra kél.

2. Octavius a

Világ ura,

Lecobidi a

Biscayoké.

A tengerpart fell,

A szárazon bell

Octavius serge

Zaklat körftl.

Övék a sík tér

;

Mienk az erd,

A bérez vadonja

S a hegyüreg.

5. Mi szembe szállunk,

Helyet, megállunk

;

Bátorság nálunk

Van nem kevés.

fj. Dárdák soksága

Minket nem rémit ;

De csreink, hajh !

Kiürültek már.

Különösen érdekes a következ rész, melyben a római katona nehéz-

kességével szembe van állítva az ibérek ügyessége s végén ki van fejezve a

kikerülhetetlen legyzetésbe való keser belenyugvás.

7. Ha sr mellvért

Takarja testük,

Mi karjaink sem

Ügyetlenek !

8. t éve, hogy már
Télben-viharban

Folyik az ostrom,

Nincs pihenés.

9. Míg egy bajtársunk

Elhull a harezon,

Húszan közölök

Elestének.

10. De számuk szörny,

Maroknyi nép mi

;

Végtére mégis

Szövetkezünk.

11. Tovább hiában 1

Iá. Szünetlenül ha
Kúsznak reája,

Tölgyfa-sudár is

Megdl s enyész. 2

Különösen az utolsó hasonlat valóban egy primitiv nép gondolkodás-

módját áUítja élnkbe ; ennélfogva okunk van hinni, hogy a vers csakugyan

ama harezok egyikét énekli meg, a melyeket Hispánia hegyi népe Róma hódító*

légiói ellen vívott, s a melyeknek vége az lett, hogy az utóbbi nagy hatalom

e tartományt is bekebelezte, megfosztván nyelvétl s nemzetiségétl. Mint-

hogy pedig a bekeblezés — ez ország legnagyobb részére nézve — jóval

Gallia meghódítása eltt (Kr. e. 205-ben, majd több évi zendülés után

133-ban) történt, s az ibérek ép úgy ellatinosodtak, minfc késbb a gallok:

igen természetes, hogy amazok si nyelve emezeknek új nyelvére alig gyako-

rolhatott befolyást.

Kimondhatjuk tehát végei edményképen, hogy az ibér népfaj, a mennyi-

ben Gallia délnyugati és délkeleti sarkát is lakja vala, hozzájárult ugyan a

franczia nemzet alakúlámhoz — ennélfogva e fejtegetés keretében nem volt

» Az itt következ három sor elveszett.

- Aug. Challamel : Mémoires du peuple fr. I. áál—2áá. 1. Dnmogeot : Hifit, de

la littér. fr. 13. lap.
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mellzhet nyelvének képzdénerc azonban szamba vehetetlm énekéit/

haiánsal vala y
a mindöHHze néhány déli helynév én pár kölexönzött azét az:, a

mit a jeleidetfi Franeziaorxzáy nekik köazönhet.

B) A gallok.

A franczia nyelv és nemzet történetére nézve az ibéreknél sokkal

fontosabb népfaj a gallok. Ezek Gallia derekát, a Garonne és Rajna közötti

területet tárták elfoglalva s úgy számuknál, mint nemzeti sajátságaiknál

fogva a legnagyobb figyelmet érdemlik. Iiégen, még a történelem eltti

korban, minden esetre azonban a germánok eltt költöztek volt e földre s

kiszoríták az ottani ibér lakosokat. Két ágra oszlottak, ú. m. a UdajdonkéjH'ni

gallok, vagy saját nyelvükön celták és a helyák. Ers a valószínség ugyanis,

hogy ez utóbbiak Cresar tudósítása daczára,
1

a ki ket -nyelvre, intézmé-

nyekre h törvényekre nézve a galloktól különböz* népnek mondja, mégis

sokkal közelebb állottak ezekhez, mint a germánokhoz.2 Az Ibér félsziget

közepén s nyugati részében, úgyszintén Nagy-Britannia összes szigetein,

Fels-Itáliában, 8
Illyriában, Thrakiában, st Kis-Ázsiában is találunk celta-

féle népeket. Harczoltak Pyrrhus seregében, Carthagóban s a fels-itáliaiak

megsarczoltiik Rómát Kr. e. 390-ben (Brennus).

• Az er/énz faj közön jelleme — mondja Posidonius után Strabo —
a lobbanékonyság, a harczvágy és a viadalra készség, ezen felül az szinteség,

s a rosszakarat hiánya. Ha ingerlik ket, együtt s egyenesen rohannak az

ellenségre és semmi nehézséggel nem tördve, szemben támadnak. Ezért

ravaszsággal könny ket legyzni. Bármikor, bárhol s bármily csekély okkal

csatára csalhatok ; erre mindig készek, még ha nincs is egyéb fegyverük,

mint erejük és bátorságuk. Szép szóval azonban könnyen hajlíthatok hasznos

dolgokra ; fogékonyak a mveltség s irodahni képzettség iránt. Magas ter-

metüknél fogva félelmesek ; könnyen nagy tömeggé egyesülnek s az elnyo-

mottaknak szívesen pártját fogják ».
4

Bátor, vállalkozó férfiak, kiknek éltet eleme a kaland és a diadal.

A galliai celták vagy gallok hosszú, termetes, fehér arczbr, kék szem és

gesztenyeszín hajú emberek voltak : a legels feljegyzések már félig letele-

pedett népnek festik ket. Szerették az aranylánczokat, tarka s fényes öltöze-

teket ; az ellenségre vígan, virágokkal felczifrázva rohantak.5
Nyilt csatában,

1 Ctesftr a remusoktól — belga nép — kérdezsködvén a belgák eredetérl és

sokaságáról, ezeket tudta meg: «A belgák nagy része a germánoktói származik stb.»

De Bello Gall. U. i. C.

* Thierry : Hist. des Gaulois. Introd. 29—;*). 1.

» Az umberek. Introd. H4. 1. Állítólag egész Kis-Ázsiáig terjeszkedtek s ennek

Oalatia nev tartománya tölök kapta volna nevét.

* Michelet idézi: Histoire de Francé I. 1. I.

* IVmoireot : Hi>t. de la litt. fr. á. 1. és diallmnel : Mém. du peuple ír. I. 55. 1.
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hajukat szélnek eresztve harczoltak; a cselhez, fortélyhoz nem értettek.

Nincs bennük kitartás. «Els összecsapáskor hsöknek, de ha a küzdelem

hosszan tart, asszonyoknál is gyengébbeknek bizonyulnak*. 1 E kitartáshiány

ma is egyik jellemz tulajdonsága a franczia nemzetnek. — Szentségtörk és

nemeslelktíek egyszersmind. Ha mennydörög, nyilakat lövöldöznek az égre

s a kiáradt tengert kivont karddal támadják meg ; de eladják magukat egy

kis borért — miért, a melyet barátaikkal megosztanak.* Legjobban kedvel-

ték azonban a meséket s hireket. « Vásárokon körülállják, st az utakon

elfogják s vendégül magukhoz kényszerítik az idegeneket, hogy tlük messze

országok történetét, csodás kalandokat s eseményeket halljanak ».
8 Ki ne

ismerne rá e sorokból a gall népfaj újságkívánására, a mely ma is Franczia-

ország különböz vidékének népeinél feltnen nyilatkozik?4 Fecsegk s

kötekedk. Közös lakomáikon a beszéd, tréfa s nevetés volt mulatságuk;

lehetetlen köztük csendet tartani zajos bbeszédségük miatt.6 Íme a modern

társalgás megteremtinek sei ! — Kedvelték a tánczot, zenét, ünnepeket,

a vadászatot, a kakasviadalokat, a melyek tlük származnak (Galli ?) ; úgy

szintén a tisztaságot és a kendzést. A férfiak arczukat kékre festik 8 táto-

virozzák, ezenkívül fejüket állatfejekkel, szarvval, taréjjal ékesítik, hogy

félelmesebbeknek lássanak ; a nk pedig serhabbal s más növénynedvekkel

mosdanak, hogy arczuk üdeséget megtartsák; eczetben feloldott krétapor

hajkent használnak s arczukat. pirosra, hajukat fényesre, szemöldöküket

feketére mázolják.* Késbb, a római hódítás ideje köri, a férfiak is meszes

vízzel mosták, vagy hamuval elegyített faggyúval kenték hajukat, hogy

fényes vörös legyen. Némelyek hosszan vállukra eresztették, mások cso-

mókba fonva, fejük tetejére tzték. Az elkelk szakállukat leborotválták,

de hosszú bajuszt viseltek; míg a köznépnek szakálla is vak. 7 Bátrak, a

becsületre sokat adók,8
sebeikre, vérük ontására büszkék ; a halált nem rette-

gik ; de ingatagok, változékonyak, rendetlenkedésre hajlandók s azonfelül

roppant hiúk,
9 egyszóval olyanok, mint a mai francziák jelentékeny része.

Challamel : Mém. du peuple fr. I. 55. 1. (Titi Livii Histor. lib. X. 28. Cap.

* Demogeot : Hist. de la littér. fr. 2. 1.

8 Siciliai Diodoros után (V. 28.) Challamell I. 56. és Demogeot 2. 1.

4 A fels auvérgnei lakos pl. így üdvözli az idegent, a kivel találkozik : «Oú
d'anas, d'oú vénez, que fazéz, (oú aliez-vous, d'oú venez-vous, que faites-vous ?) ; a

normannok szintén : Oú alliax, que quériax, dönt véniaz (oú allez-vous, que cherchez-

vous, d'oú venez-vous ?). Challamel : Mém. du peuple fr. I. 56. 1.

* Challamel : U. o. «Gallia duas res industriosissime persequitur : virtutem belli-

cam et argute loqui», mondja Cato. Michelet: Hist. de Francé I. Append. 1.

* Challamel : U. o. 81 . és 129. 1. Mar akkor a divat és toilette mesterei voltak

!

' ChaUamel: Mémoires I. 81. 1.

8 Törvényeik a becsületsértést ép úgy büntették, mint a gyilkosságot. Az irlandi

celták szerint a törvénynek három tárgya van : a kormányzás (politikai törv.), a becsület

(társadalmi) és a lélek (vallási törv.). H. Martin : Hist. pop. de Francé I. 8. 1.

9 A kérkedésre mindent felhasználnak, még a kapott sebet is, a melyet utólag

PhUologiai Kelny. VU1. 6. 39
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FAetnuJdjuk kezdetben, mint minden népé, igen egyszer vala. Ide-oda

vándorló, baromtenyészt nép voltak. Különösen sok juhot és sertést tenyész-

tettek 8 annak húsával és baromtejjel éltek. A déli — Marseilleben és kör-

nyékén lakó — görögökkel, majd a rómaiakkal érintkezve, korán civilisá-

lódni kezdtek, állandó városokat, várakat építettek s finomabb életmódra

törekedtek. Kenyerüket sörélesztvel sütötték; ételeik ízesek s fszeresek,

italaik változatosak voltak. Lakomákon, ha többen összejönnek, félkörben

telepednek le ; középen ül a f vendég, mellette a gazda, azután a többiek ;

hátuk mögött fegyverhordóik lándzsát és paizst tartva állanak.
1 Nagyon

kedvelték a disznóhúst — frissen és besózva — s abban a hírben állottak,

hogy k készítik a legjobb sonkát. Általában a disznó nemzeti, s úgy látszik,

szent állatjuk vala, vagy azért, mert erdkben, sötét, mysticus helyeken

tenyészett, vagy azért, mert a « szent* tölgyfa gyümölcsével hízott.
8 Czímerük

is érczbl öntött vadkan volt, a melyet hosszú rúdra tzve hadi jelnek, továbbá

pénzeken czimernek használtak.8 — Ittak árpa- és méhsört, különféle tiszta

t's kevert fszeres borokat; dessert-rel is szolgáltak. A falánkságot is eltanul-

ták a görögöktl és rómaiaktól. Pl. Luer, az arvernusok királya, egy lakomá-

ján a bor, sör és hydromel földbe ásott roppant víztartókban állott.* Külön-

ben a villát, kanalat és poharat nem ismerték ; marokkal ettek s egy közös

edénybl ittak. Ebéd után az istenek, vendégek, holtak tiszteletére, a haza

dicsítésére stb. felköszöntket mondottak, aztán fegyverjátékkal mulattak,

a hol néha össze is vesztek és verekedtek.5

Fegyverzetük hajdan rézbl s bronzból készítve gyöngébb vala, mint a

rómaiaké, s szuronyból, lándzsából, nyílból, parittyából és hosszú kardból

állott. Azonban volt egy saját találmányú igen gyilkos fegyverük : a félhold-

vagy sarló-alakú dárda. A harczot párbajnak vagy vadászatnak tartották,

ennélfogva nem tömör hadrendben, hanem apró csapatokra oszolva, vagy

egyenkint külön válva s britanniai vagy belgiumi nagy komondoraik kísé-

retében harczoltak. Seregük mozdulatait az utánuk vonuló számos podgyász-

szekerek nehezítek. A csatában a holtak fejét levágták s diadaljelvénytíl

elvitték; gyakran finomul kitisztítva, ivópohárnak használták.6 Foglyaikat

hajdan mind legyilkolták ; késbb azonban a rómaiak példájára rabszolgák

gyanánt adták el.

fyaruk a római hódítás után kezdett emelkedni. Fegyvereiket, öltöze-

tüket, házi eszközeiket maguk készítették. Szttek-fontak gyapjút, kendert

;

meg nagyobbra rágnak, hogy annál *zéle**bb tebhelylyel dicsekedhetnének. Mommseu :

A rómaiak története II. k., 115. 1.

i Challamel: Mémoires, I. 98.

* U. o. I. 99.

3 U. o. I. 83.

< V. o. I. 99.

h Challamel : Mémoires I. 99. 1.

tt U. o. I. 81., 84.. 80. lapokon.
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a phceniciaiaktól eltanulták a bányászatot és a pénzverést, a görögöktl pedig

a kereskedést.
1
Állítólag az itáliai gallok találták fel a kerekes ekét; a galliaiak

a czínezést, ezüstözést, szrszitát, a sört, a sörélesztt, szappant (sapo) és a

kerek fahordót.
8 Bányáikat igen jól mvelték ; ilyenekben akkor Gallia oly

gazdag vala, mint ma California és Ausztrália.
3— Építészetük nem fejldött

:

kerek, földbe ásott, szalma- vagy nádfedel, kúpalakú gunyhóik voltak

;

templomokat nem építettek, mert isteneiket csak erdben, forrás mellett s a

szent tölgyfa árnyékában imádták.* Igen érdekes a távirda egy primitiv

fajának megvolta, melyet így ír le Cfflsár: «Midn valami fontosabb esemény

történik, k azt a mezkön átkiáltják, a hallók felfogják s városról városra

tovább adják egész addig, a míg czélhoz nem jut. Így a mi a cenabiusoknál

napfelkélté eltt történt, az este 9 óra eltt az arvernusokhoz jut ; ez pedig

160,000 lépés (160 kilométer) távolság..
5

Társadalmi szervezetük. Mint minden primitív népnél, úgy a gallok-

nál is a társadalom alapja a család; rokon családok nemzetségeket, ezek

törzseket alkotnak. A családban a férfi úr, a n szolga. A fiúk osztoznak a

földön, a lányok az ingóságokon ; mert e korban « a kié a kard, azé a föld »

.

Lassankint azonban az ibérekkel, germánokkal és rómaiakkal való érintkezés

következtében a n helyzete mindig trhetbb, tisztességesebb ln. A fiú-

gyermek szigorú nevelésben részesült s ha felbírta a fegyvert, apjával csa-

tába indult.

Korán kifejldött a galloknál a gazdag és szegény, a hatalmas és

elnyomottak közötti különbség. Ez a hbériséghez hasonló állapotokat hozott

létre. Ugyanis az ertlenek a hatalmasok oltalma alá menekültek, viszont

védelmet és hséges ragaszkodást Ígérvén nekik. E szövetségesek együtt

mentek a csatába s ha a véd elesett, alattvalói vele együtt haltak meg.6

E szövetség által az egész nemzet pártokra, csoportokra oszlott, a melyek

gyakran czivakodtak egymással. A nagyok erszakoskodása miatt a nép

tudatlanságban s gyámoltalanságban sinylik. Dumnorix, az aeduusok adójá-

nak több éven át bérlje például oly gazdag és hatalmas vala, hogy senki

sem mert ellene árverezni. 7 Ugyancsak Caesar írja, hogy «a nép csaknem

rabszolga szerepre van kárhoztatva, s magától semmit sem mer. semmi

akarata nincs ».
8 A nemesek vakmersége annyira megy, hogy gyakran a

1 Dareste : Hist. de Francé I. 9—10. 1.

2 H. Martin : Hist. pop. de Francé I. 18. 1. (Plin. Nat. hist. XVII. 28. Cap. ;

XXVIII. 5á. Cap. ; XXII. 82. Cap.)
8 U. o.

* Dareste : Hist. de Fr. 10. 1. és H. Martin : Hist. pop. de Fr. I. 8—9. 1.

5 Cssar : De BeUo Gallico VII. 3. Cap. Tudjuk, hogy a messzeszólásnak ezt a

módját Attila is használta.
9 H. Martin : Hist. pop. de Francé I. 8. 1.

7 Cffisar : De Bello Gallico I. 18. C.

* U. o. VI. 13. 1.

39*
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törvényt is kijátszszák, pl. a helvéteknél Orgetorix, a ki, midn bevádolták,

hogy egyeduralomra törekszik s törvény elé idézték, tízezer fnyi cliensével

és obseratusával jelent meg s megfélemlítvén a törvényszéket, kimenekült.*

A lekötelezettek kétfélék voltak : felsbb és alsóbb rangúak, azaz alattvalók

és szolgák. Ez utóbbiak jobb sorsban részesültek, mint a rómaiak rabszolgái

;

körülbelül a mi cselédeinknek felelnek meg. Rabszolgákat a gallok, épen

mint a rómaiak, a meghódított nemzet fiaiból szedtek, de csak késbbi

idben.

Mitikai kormányzat. Az egész nép nemzetségekre, tribusokra és kan-

tonokra volt osztva. Minden tribus egy nagy család, melynek saját törvénye

és törvényszéke van. Kezdetben a papság volt a nép vezetje s tekintélye és

tudománya által kormányzója (Theokratia). Késbb azonban a tribusok

vezérei s a nemesség kerítették kezükhöz az uralmat. (Katonai aristokratia.)

Mellettük a városi polgárság is, noha lassan fejldött. (A demokratia csírája.)

Az osztályok kiválása és küzdelme meghasonlást, szétszakadozottságot, gyen-

geséget szült s elmozdítá az idegen befolyás meggyökerezését. A törzsfnö-"

kök nagy része kapzsi, önz, nagyravágyó s hiú, a nép pártos és állhatatlan

vala ; folyvást torzsalkodtak egymással s gyakran hoztak a maguk és honfi-

társaik nyakára ellenséget : germánokat és rómaiakat. « Galliában nemcsak

minden államban, hanem minden kerületben, st minden családban pártok

vannak, — úgymond Caesar — a melyek fejeinek a nép eltt minden ügyben

dönt tekintélyük van». a Növelte az egyenetlenséget a törzsek kormány-

formájának különfélesége. Az fleduusoknak pl. évenkint választott királyaik,

míg az aeburónoknak — maroknyi nép — demokratikus intézményeik valá-

nak.8 Általában azonban az egyeduralmat nem kedvelik ; a helvétek például

Orgetorixet tzhalálra ítélik, a miért egyeduralomra mert törekedni.* így
bensleg meghasonolva, külsleg két erosebb népfaj— a római s a germán—
közé szorítva, Galliának okvetetlen az egyiknek hatalma alá kellett esnie.

S ez a gall nép visszavonása, fejedelmeinek gyávasága és önzése segítségével

meg is történt. « Caesar odaérkezése eltt — úgymond az önérzetes rend-

csináló — sohasem volt békesség Galliában*.5 megcsinálta ezt, de a gallok

függetlensége és szabadsága árán.
•

Egyházi méltóságaik 8 intézményeik. A papság három rendbl állott

:

druidák, eubagok vagy óvatok és bárdok. A druidák leghatalmasabbak s leg-

tekintélyesebbek valának. A néptl elkülönítve, szent tölgyerdk titokzatos

1 U. o. I. k. 4. C.
s U. o. VI. k. 11. C.

8 Challamel : Mémoires du peuple fr. I. 103—104. 1. Challamel egy •közös

tanácsról is beszél, a melybe az összes Gallia képviseli évenkint összejöttek s a mely
a fejedelmek felett állott volna. Caesar szerint azonban Carnutumban csak a pörle-

kedk jöttek össze, hogy a druidák Ítéletét meghallják. De Bello Gall. VI. k. 13. Cap.
* Ctesar : De Bello Gall. I. k. 4. Cap.
5 ü. o. VI. k. 15. Cap.
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mélyén, az istenek közelében éltek, k voltak a nép theologusai, csillagászai

természet- és jogtudósai, szóval Plinius szavaival élve « Gallia mágusai*,1

valamint áldozói és bírái. Nevezetesen Caesar azt írja, hogy « csaknem minden

köz- és magánperben k ítélnek, s szabnak büntetést vagy jutalmat; ha pedig

valaki, vagy az egész nép ítéletüknek nem engedelmeskedik, az áldozattól

eltiltják. Ez náluk a legsiílyosabb büntetés* Az ilyen megrovottakat, mint

istenteleneket és gonosztevket mindenki kerüli ; házukba nem megy,

beszédbe nem áll velük, nehogy a dögvészbl valami ráragadjon; s ezek

jogaikat s a közbecsülést sohasem nyerik többé vissza ».
8 Íme, itt látjuk a

gall nép vallásos jellemét, mely sok tekintetben ma is változatlanul fennáll

s az egyházi kiközösítést, a mely késbb a keresztény vallásba is átment.

Ilyen törvényszéket a druidák az ország több részében ültek, folyamok part-

ján, egy hajóra állított emelvényen. Evénkint Carnutumba (Chartres)', Gallia

középpontjába tanácskozásra gyltek össze ; ott választották — és pedig

gyakran fegyveres vérontás között — legfbb fejüket, a Coibhit vagy Coifit.

Ez, úgy látszik, az igazlátó s védelmez szerepét vitte a hatalmasok s elnyo-

mottak között. «A k nem oly közel a földhöz, mint a Coibhi segítsége azok-

hoz, a kiknek szükségük van rá», tartja egy celta közmondás.* — Tudomá-

nyukat, a mely sajátszer theologiából s csillagászattanból állott, Caesar

szerint Britanniából hozták,
5

s Hzájhagyomány útján, képes beszédben s ver-

sekbe foglalva, 15—20 évi tanulás által által adták át utódaiknak, a kiknek

meg kellett esküdniök, hogy titokban tartják. Növendékeiket a nép minden

rétegébl szedték, tehát a druidák nem képeztek kasztot. Verseik három,

egyenl rim sorból állottak (tercet).** — Hófehér ruhát viseltek s a néppel

csak tisztük teljesítése közben érintkeztek.

Voltak druida nö'k is, a kik tengerek s folyamok mentén elvonulva

éltek. A nép azt hitte róluk, hogy képesek a tenger hullámait felkorbácsolni

s lecsillapítani, továbbá jövendt mondani s tetszés szerint különféle állat-,

madár- stb. alakot ölteni. Emlékük a mesék tündéreiben él.
7

A második papi rend az ovatesek (kymmer nyelven : owydd. ofydd,

gaelül baith), vagy a latin és görög írók feljegyzései szerint eubages-ok,

eubates-ok az isteni tiszteletnek küls, anyagi részével, azonfelül orvoslással

1 iDinidae — ita suos appellant magos*. Plin. Nat. hist. XVI. 05. Cap. Challa-

mel ík idézi a hely megjelölése nélkül. Mémoires I. 157. 1.

« Cffisar : De Bello Gall. VI. k. 13. Cap.

» ü. o.

4 Challamel: Mémoires I. k. 156. 1.

5 Ezt azonban nem kell hzó szerint értenünk, mert a brittek mveletlenebbek

valának a galloknál. Annyi bizonyos, hogy a két nép folytonos érintkezésben álla egy-

mással, hogy eredetük közös vala s hogy nyelvük és intézményeik közt nagy hasonló-

ság létezett. Errl még alább bvebben lesz szó.

* Challamel : Mémoires I. k. 157. 1.

' H. Martin : Hist. pop. de Fr. I. 8. 1.
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s az állatok beleibl való jóslással foglalkoztak. Zöld ruhájuk vala s a nép
között éltek és gyógyítottak.1

A harmadik, az elsnél is feljebbvaló és befolyásosabb rend a bárdoké

vala, a kik az istenek s hsök tetteit versekbe foglalták s énekelték.1 Hang-
szerük úgynevezett rotte vagy hárfa volt. Háborúban a hadsereg eltt jártak,

buzdították a csüggedoket, magasztalták a bátrakat s korholták a gyávákat.*

Békében a múlt eseményeit zengték s felügyeltek a közerkölcsökre. Ok voltak

a nemzet dalnokai, történetírói és censorai. Kék öltözetben jártak.
4

Mindhárom rend adó- és katonaságmentes, továbbá szent és sérthetet-

len vala.
6 Nagy részük ntlen maradt, bár a törvény nem kényszeríté ket.

Külön hosszú, sarkig ér egyenruhát viseltek. Hajukat megeresztették, sza-

kállukat leborotválták. Vallásos cselekedet közben varázsbotot tartottak

kezükben s nyakukon aranykeretbe foglalt tojásdad amulettet, úgynevezett

kígyókövet hordtak.6

.4 (jalloh valhímt a hitet nagyon kevéssé ismerjük, mert töredékei csak

latin s görög írók följegyzéseiben maradtak meg, ezek pedig igyekeztek azt

a saját mythologiájukkal egybehasonlítani, s épen ez által elhomályosítani.

Annyi bizonyos, hogy tennészetimádáson alapuló polytheismus volt az.

mint a többi indogermán népeké. F személyei voltak : Hesw vagy Aemiz

(Arm. euzuz = rettenetes), nemzeti isten, a kit fajuk megteremtjének s

mindenféle mesterség feltalálójának hittek ; 'Varaim (Kym. és corn. tarann =
mennydörgés ; taranidd, taranus = villámdobó), az ég ura, a ki a világot

igazgatja s mint Jupiter, nyilakkal lövöldöz ; TetUates (K. teut = nép, c. és

ar. tat = atya : teut-tat = népek atyja), a gall Mercurius, az utak és keres-

kedés istene ; Belenm, a napisten, a világosság, élet és egészség adója, a

görög Apolló és Aesculapios együtt, valószínen rokon a phoenicai Bél vagy

Bál nap- és tzistennel ; végre Or/mion, a gall Hercules és Apolló, vagyis

az er és ékesszólás képviselje egy személyben, azzal a különbséggel, hogy

ezt ell kopasz, hátul sz öreg embernek ábrázolták — mint valami vén

matrózt' — Lucianus szerint azért, mert «a szó ereje leghathatósabban az

elhaladt korban nyilatkozik*.
8
Szájából finom mv aranyláncz omlik ki,

a melylyel — t. i. szavaival— megbvöli s magához lánczolja az embereket.*

Alighanem ez is phceniciai eredet. — Rajtuk kívül volt még egy sereg

1 Challamell : Mémoiras I. k. 158. 1.

2 Kym. bardd, sk. és ir bárd, arm. barz — költ; corn. bnrtli «- zenész. l>e

Bellngiiet : GloH«aire Gaulois 111. 1.

8 Challnmel : U. o. I. k. 159. 1.

< H. Martin: V. o. I. k. H. 1.

* Caesar : De Beilo Gall. VI. 14. C.
6 Challamel: U. o. I. k. 161. 1.

7 Challamel: Méraoires I. 145—152. 1.

* U. o. I. 151. 1.

" II. o. I. 150. 1.
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másod-, harmadrend, nagyobb részint helyi isten, mint pl. Voseges a Voges

hegyek, Pennin és Pennina az Alpesek, Arduina az Ardennei erd istenségei,

Bibracte a hasonló nev város védje stb. A közönséges természeti tárgyak

közfíl leginkább tisztelték a vizeket és fákat s azoknak, mint isteneknek,

áldoztak. E szertások a gall népnél sokáig fennmaradtak. Bretagneben pél-

dául némely falvak lakói még ma is bizonyos napókon virágokat, gyümölcsöt,

vajat és kenyeret hánynak a forrásba.
1 A keresztyén korban e forrrásokat

szz Máriának, a Fzenteknek stb. nevére keresztelték, hogy keresztyén jelent-

séget adjanak nekik. A fák iránt való kegyelet sem veszett ki. « Éjszakon*

— mondja Ampere — • a nép szereti a fákat, mintha emlékeznék arra a

korra, midn sei az erdket tisztelték ».
a — Legnagyobb tiszteletben része-

sült pedig a régi galloknál a tölgyfa, az er és istenség jelképe, a melynek

titokzatos árnyékában áldoztak, tanácskoztak, törvénykeztek stb., ott tartot-

ták hadi jeleikot, u. m. az ércz-vadkant, vörös sárkányt, bikát s egy képzelt

tengeri lovat.
3 A nyirfa, talán sr ágaiért, a nemzedéknek s a gyzelemnek,

míg a szent tölgyön term, csodálatos fagyöngy, a maga örökzöld ágaival, az

örökkévalóságnak, az isten és ember közötti egyességnek s a halhatatlanság-

nak vala jelképe. Ezt használták egyetemes gyógyszernek is minden baj,

különösen a nehézkór ós terméketlenség ellen.
4 Számos czerimoniájuk volt,

mint pl. a hármas szám tisztelete, a fogadalom, némely tárgyak gyógyító

erejében hivés stb. Kbálványaik s templomaik Martin Henrik szerint nem
voltak, azért nem is hagytak fenn egyéb kemlékeket, mint a sajátságos

kösorokat, menhireket, dolmeneket s ingó köveket. Az elbbiek — pl. a carnaci

a Morbihan öböl partján, a mely 11, s az erdeveni, amely 13 sorból áll s

liárom kilométer hosszú — valószínleg fejfák ; a menhirek — obeliskszer

koszlopok — szintén, vagy istenségek ; a dolmenek — két vagy több lábon

álló lapos ktöinegek — valamint az egy kis ponton megtámasztott ingó

kövek, áldozati oltárok lehettek.
5

Az isteni tisztelet focselekménye, mint más pogány népeknél, az áldo-

zat, az istenek megengesztelése, a melyre gyakran még embereket is hasz-

náltak. «Az egész gall nép felettébb vallásos* — írja Caesar — «s azért azok,

$, kikre súlyos betegség szállott, vagy a kik veszedelemben, csatákban forog-

nak vagy más embereket áldoznak, vaqy felfogadják, hogy magukat áldozzák

föl s ez áldozatok véghezvitelére a druidákat használják ; mert úgy vélik,

1 Challamel : Mémoires I. 143. I. Nem innét ered a doge-k gyrttáldozata Velen-

<?zében, a melynek környékén szintén gall eredet nép lakott?

8 U. o. I. 145. 1. Ampere : Littérature et voyages 131. I., jegyzet.

8 H. Martin : Hist. pop. de Francé I. 8. 1.

< Challamel: Mémoires. I. 176. I.

•"' H. Martin említi, hogy Brest mellett van egy menhír, a mely H méter ma-

gas és Carnaotól nem messze volt egy gránitból, — ma négy darabra törve ledltén

fekszik, — a mely olyan magas s két oly vastag vala, mint a párisi Concordia-téreu

lev obelisk. Hist. pop. de Fr. I. 10. 1.
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hogy ember-életért az istenek akaratát nem lehet máskép megengesztelni,

mint ember-élettel. Az ilyen fajta áldozatok közönségesek. Másoknak roppant

test bálványaik vannak, melyeknek vesszbl font tagjait emberekkel töltik

meg s azokat meggyújtván, a bent lev emberek a körllobogó lángokba

fúladnak*.1 Ez egészen az ázsiai népek, különösen a phoeniciaiak ember-

áldozataira emlékeztet. Azonban mái* a szelidebb felfogásnak is némi szikrája

nyilatkozik bennük. Ugyanis «azt hiszik*, — folytatja Cnesar — «hogy olya-

nok föláldozása, a kiket tolvajságon, rabláson, vagy más gonosztetten kaptak,

kedvesebb a halhatatlan isteneknek ; de ha ilyen nincsen elég, ártatlanok

kivégzésére is vetemednek ».* Hadi, vagy más vállalat eltt és után az iste-

neknek rendszerint állatokat és embereket áldoznak. E barbár szertartás

mellett a lélek fennmaradásának s a túlvilági életnek, a jutalomnak és bün-

tetésnek a hite határozottan megvolt nálok. A föld csak próbahely, a síron

túl van az örök lét, a teljes boldogság. Ott kiki a maga foglalkozását, hajdani

hozzátartozóit stb. feltalálja. Ezért a holtat fegyverével, lovával, a vadászt

kutyáival, gyakran rabszolgáival s gyermekeivel, a sebesültet balzsammal

együtt égették el. Néha pénzt is adtak neki az útra s üzentek az ottlevknek,5

mások meg adósságot csináltak, a melyet a más világon fognak majd meg-

fizetni.* E felfogás határozottan görög befolyásra vall. — Minden november

elsejének éjjelén Teutates isten megitéli az egy év alatt elhaltak lelkeit s

azokat vagy a sötét mélységbe (abred), vagy a fényes helyre (gwynfyd) küldi,

a hova a hosszú szenvedés után a többiek is mind eljutnak. E nap tehát

kiválóan szent volt elttük, s még ma is sehol sem ünneplik oly kegyelettel

a halottak napját, mint Francziaországban.5

A most említetteken kívül voltak még egyéb nemzeti ünnepeik is, u. ni.

a Beil-tin ünnep május elsején, a midn Belenusnak a télen való gyzedelmet

ünnepelték ; a hegyeken tüzet gyújtottak, a nyájakat füstje alá hajtva meg-
tisztították s bizonyosan áldoztak is. Összeesett ez a germánok Freya-ünne-

pével, a mely az aratás ünnepe volt s malacz-áldozattal járt. — Igen neveze-

tes vala még a gui-, vagyfagyöngy ünnep. E szent növényt a druidák hófehér

öltözetben, az ifjúság részvéte mellett, az utolsó téli hónapnak utolsó napján

(ápril vége körtíl, a mely nap náluk a hónapot, az évet 8 a századot is

befejezte) nagy czerimóniával gyjtötték. Egy druida, aranyos sarlóval kezé-

ben, felkúszott a fára, levagdosta a törékeny gallyakat, a melyeket az alant

állók, hogy földet ne érintsen, kifeszítve tartott fehér vászonlepelben fogtak

fel. A gyjtés végeztével az erdben bikát vagy vadkant áldoztak s az egész

napot ünneppel töltötték. Alkonyatkor a papok kiliirdették az új-év meg-

érkeztét, az ifjúság pedig énekelve a falvakba futott s így köszönté azt

:

i Cae.«ar : De Belio Gall. VI. 16. Cap.
J U. o.

» Challamel: Mémoires I. 165—166. 1.

4 H. Martin: Hist. pop. de Fr. I. 10. 1.

5 Challamel : Mémoirefi I. 166.
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Megjöttünk, megjöttünk Van-e mar, van-e már Húszan-htifizonöten

Gazdagok hazába
;

Szép eladó lánytok ? Ajándékot kérünk

;

Adjatok, adjatok Adjátok, adjátok Húszan-huszonöten

Fagyöngy ajándékot. Fagyöngy ajándékul. Szép eladót kérünk.*

A vers szövegébl az látszik, hogy ez a nap volt az általános leány-

kérés napja. Ugyanakkor a szegényeknek ételt, italt, ajándékot osztogattak ;

a jobbmódúak pedig mulattak, a legények nruhába, zbrbe stb. öltözköd-

tek, ökörszarvat, üszfejet s több effélét raktak fel, szóval a farsangi bohóza-

tok nemeit gyakorolták.* A fagyöngyszedés ünnepe késbb megsznt ugyan,

de a vele járó czerimóniák kés korig megmaradtak. Bretagneban, Alsó-

Charenteban a XVIII-dik század végén még szokásban volt új-évkor így

üdvözölni egymást: «Au gui, l'an neuf !» (/Boldog-, b-, gazdag új -évetít)

• Plantez, plantez!* (« Viszont, viszont!*) voltra a felelet. St ugyanazon

vidéken a gyermekek ma is így köszöntik ismerseiket új-év reggelén : « Au
gui l'an neu» ; Cliaunayban pedig (Aisne megye. Paristól északkeletre)

karácson estéjén összegylnek a kapuk eltt s kiabálják : • Au guignoleux

chanterons-nous?* 8
Így maradnak fenn a nemzet si szokásai népmulat-

ságokban s gyermek-mondókákban.— A fagyöngyön kívül symbolicus jelen-

tség volt náluk a kigyó, minden évi vediése által az örök megújhodásnak,

s tojása a tenyészetoek jelképe. Épen ezért az utóbbinak kiváló gyógyert

tulajdonítottak.
4

Idszámításuk sokban különbözött a miénktl. A hold járásán alapult,

a mely égi testnek egész vallásos életükben nagy szerep jutott. A napokat is

az éjjeleken s nem a nappalokon kezdették és végezték s a szerint számítot-

ták.
5 A hold feltnésének hatodik napján, azaz els negyedkor kezddött az

új hónap, mely 28 napból állott s így 12— 1 3 tett belle egy évet. Ez hasonló-

képen els negyedkor kezddött, valamint a harmincz évbl álló legnagyobb

idszakasz, a mely a mi századunknak felelt meg. A druidákat, férfiakat és

nket a régi pénzeken stb. mindig kezökben els negyed holdat tartva,

ábrázolják.

Irmuk. Köz- és magánügyekben görög betket használtak.
6 Challamel

szerint a papoknak saját hieroglyphszer betik, úgynevezett rimáik voltak

(runen = bemetsz, rúna = titok), amelyeket fára véstek. Ampere ezt « éjszak

kabalájának* nevezi. Ennek abc-je különféle fákból, füvekbl s összefzött

gallyakból állott. A tölgy istenséget, az almafa tudományt, a nyirfa nemze-

1 Challamel: Mémohvn I. 177—178. 1.

- ü. o.

* ü. o.

* ü. o. 181. 1.

6 Caesar: De Bello Gall. VI. 18. Fels-Bretagneban a parasztság aujourd'hui

helyett ma is azt mondja a tutit (=- éjjel) ; a gasconoknál a neyt — ma. Challamel

1. 171. 1.

c Caesar : De Bello Gall. VI. 18.
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déket és gyzelmet jelentett. Régi gall köveken valóban fákhoz hasonló vése-

teket találnak. Az irlandiaknak ma is van efféle abc-jük, a melyben pl. a

fenyfa = a, a nyirfa = b, a mogyorófa = c, stb. A gall bárdok dalaiban egy

sereg fagallyról van szó, a melyek különféle elvont dolgokat jelentenek.
1

Költészetük. Oly népnél, a mely a harczot és a meséket kedveli, a mely

vallásos és a melynek külön énekl papi rendje van, — a bárdok, — kétség

sem lehet a fell, hogy korán kellett lenni költészetnek is. Azt azonban, hogy

milyen volt, nem mondhatjuk meg, mert semmiféle egykorú töredék nem
maradt fönn belle. Csak azt tudjuk, hogy a dalnokrend úgy a britanniai,

mint a szárazföldi galloknál folyvást élt, hogy ez utóbbiak a római s késbb
a germán hódítás ell Armoricába — Gallia délnyugati csúcsába — mene-

külve, máig is fenntartották magukat s megrizték nemzeti nyelvüket. Azt

is tudjuk, hogy e nép a IV-ik, V-ik és Vl-ik században Britanniából a hódí-

tók által kiüldözött rokonaival többször ersödött — Bretagne ekkor kapta

nevét tlük — s ugyanakkor a bárdok tekintélye is mindig emelkedett.

Néhánynak — Talesien, Hyvamion — a neve, st egynek még az énekei is

ránk szállottak egész a múlt század végéig, a mikor elvesztek. La Villemarqué

azonban, a ki összeszedte és 1 842-ben kiadta a bretagneiak népdalait,1
talált

közöttük egyet, a melyrl azt véli, hogy a nevezett bardfól származik.

Ugyanis a felfogás, a benne kifejezett erkölcsök, érzelmek, eszmék s képek,

mind az V-ik és Vl-ik századbeli bárd költészet sajátságait mutatják, a belle

eltör nyers pogányság, a kereszténység iránt való vad gylölet pedig azt

sejtetik, hogy még azoknál is régibb. A breton parasztok *Gwenchlan jós-

latának* nevezik/ íme belle egy rész :

•Ha a nap lehalad, — a tenger feldagad, — kunyhóm küszöbén — énekelek.

Míg ifjú valék, — dalt zenge ajkam ;
— dallal vigasztom — agg napjaim.

Éneklek éjjel, — éneklek nappal ; de kedélyem hajh ! — fel nem derül*.

Itt a dalnokot egészen elragadja képzelnie ; maga elé állítja népe küz-

delmét az idegen berohanókkal — emezeket vadkan, amazt tengeri ló képé-

hen — s a csata dühétl s a gyzelemtl lelkesítve kiált

:

•Az ádáz vadkan, — bár lába roncsolt, — erd-sötétbl — tör ellenünk.

Tátongó torka — friss vérti habzik, - vén rút sörénye — szennyes fehér ;

Visító kölykei, — vérszagra bszek, — utána rínak — nagy éhesen.

De kél a tenger — haragvó méné — s tekintetétl — megreng a föld

;

Szre tündöklik, — mint ma esett hó, — homlokán ezüst — szarvat visel.

i Cliallamel : Méinoires I. 181.

* La Villemarqué : Chants populaires de la Bretagne. I. 5. 1. Demogeot : Hist.

de la litt. fr. 9. 1.

* Demogeot : Histoire de la littér. fr. 9. 1. — Brachet szerint a bretagneiak-

nak elég jelentékeny irodalmuk (mesék, népdalok, színdarabok) van, a mely régi ugyan,

<le a IV-ik századnál visszább nem igen vihet. Dict. Etymol. Introd. XXXV. lap.
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Két orrlyukából — tzpára omlik, — melytl a tenger — habozva forr.

Csak rajta bátran, — tenger szülötte ;
— támadj fejére, — vágd csak, oh vágd

!

Már büszke lábad, — vérében gázol ; — még gyilkosabban — vágjad csak, vágd !

Haját levében — ím térdig fetreng, — foly, omlik a vér, — mint tengerár.

No rajta bátran, — még több ervel, — gyzeliu után majd — megpihenhetsz !»

Most hirtelen a saját szenvedésére gondolva, még zordonabb hangokba

csap át

:

cHideg síromban — szuuyadva egykor — vén sas szavára — felriadék

;

Társait híva ~ s a többi szárnyast — dús lakomára — csata után.

Harsány szavakkal — kiálta : vígan, — gyors szárnycsapással — jertek el.

Mert nem rohadt test, — bárány- vagy eb-dög; -- friss keresztyénhús - lesz ételünk!

Vén szürke holló. — tenger lakója, — mi van szájadban — oh mondd nekem ?

Keresztyénf ez, -- vezér, a míg élt; — most kikoppantom — veres szemét

;

Szemét kivájom, — ki a kutyának, — is kivájta - a tiédet!

Hát róka pajtás. — hegyes fogad közt — oly kárörömmel — mit t*»rtasz, mondd ?

Ez az szive, — knél keményebb — s míg élt oly álnok — mint az enyém !

Bút gylölettel — tört életedre — s régóta íme — élve megölt.

Hát te ijeszt — varangj os béka, — szája szélénél — mit vársz ? felelj

!

Várom rossz lelket, — mely bennem él' majd — gonoszságának — jutilmaúl,

Mit elkövetett — egy szent dahxsal — At lakozék — Port-Girenn tövén*. 1

Az utolsóeltti ínythologiai jelentés sor — a melybl kitetszik, hogy

a gallok hitték a lélekvándorlást, — az egész költeményen elöml pogány

vadság, a népmesei elemek — madár, róka, béka — beleszövése s a keresz-

tyén gylölettl tüzelt hang: mind a mellett tanúskodnak, hogy e költemény,

ha késbbi szerkesztésben is, annak a küzdelemnek képét tárja fel elttünk,

a melyet a gallok a meghódítás után több felkelésben vívtak a római

légiókkal, s a melyek csak súlyosbíták szolgaságukat és az új viszonyokhoz

alkalmazkodni nem tudók nyomorát. A megvakított szent dalos sorsa— a ki

nemzetének mintegy megszemélyesítje — mutatja a meghódított nép álla-

potát az új uralom alatt.

A (fallak nyelctrol, minthogy belle semmi összefügg emlék vagy föl-

jegyzés nem, csupán egyes szók, felirás-töredékek maradtak fenn, csak köze-

lít hozzávetést adhatunk. Abból a körülménybl, hogy az angol-szászok

betelepedése eltt Nagy-Britanniának, Irlandnak s Gallia éjszaki és keleti

oldalának helynevei feltn hasonlatosságot mutatnak egymással f
; s hogy

ezeknek nagy része a mai skót, ir és breton nyelvek segítségével megfejthet

:

tüstént azt lehet gyanítani, hogy hajdan mindezen területeken rokon-nyelv

népek tanyáztak, s hogy a nevezett új nyelvek dialectusai ama régi terjedel-

mes rokonságnak egyenes leszármazékai. E föltevést számos régi adat

* Demogeot : Hist. de la littér. fr. ÍJ— 11. lapokon.
a Brandes összehasonlítván Britannia s Gallia régi helyneveit, úgy találta, hogy

a két országból gyjtött 150 szónak * vödrósze azonos, vagy igen hasonló. ÍM. Alauna,

Brigantes, Cantae. Ux*lla stb. De Bell. Gloss. Gaul. 54. 1.
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támogatja. Ugyanis Kr. u. az V-ik században, midn az angol-szászok elözön-

lék Britannia délkeleti oldalát, a régi lakosok ellenállni nem bírván, kihur-

czolkodtak Armoricába — nia Bretagne félsziget — s ott, egykorú tudósítók

feljegyzése szerint, azonos nyelni népeket találtak.
1 Caesar pzerint Brittannia

partjait Belgiumból átköltözött jövevények lakták s ezeknek barmai és épü-

letei a gallokéihoz hasonlók. «Leghumanusabbak közöttök — úgy mond —
a déli tengerparton lakó cenidumbeliek, a kiknek szokásai nem sokban külön-

böznek a gallokéitól*.
2 Ezen kívül számos latin író említi, hogy a bretonok

a gallokhoz hasonlítottak nem csak nyelvre és vallásra, hanem fegyvereikre

(Méla ül. 6), harczi kutyáikra (Strab. IV. 166. Did.) és szekereikre (Caesar

IV. 33. Virg. Georg. III. 204, Jóra. Get. 2.),
8 továbbá a földmívelés módjára

(Plin. XVII. 4.) s bizonyos ékességekre nézve (U. o. XXXIII. 6.). Tacitus

írja, hogy a brittek nyelvre és jellemre nézve hasonlítanak a gallokhoz, s

ebbl azt következteti, hogy Britanniát a szárazföldrl jöv népnek kell vala

benépesítenie.6 E bizonyságokon a görög írók eltér s egymásnak ellene

mondó véleményei nem sokat ronthatnak ; niert k messzebb esvén Gallia-

tl, mint a latinok, állításaiknak is sokkal kevesebb pontosságot kell tulaj-

donítanunk. — Most lássuk az újabb kori bizonyítékokat. Davies észrevette,

hogy az ír nyelvben számos armorikai gall képezett és összetett szó elemeit

fel lehet találni, s viszont, hogy ezek sok skótiai szót használnak, a
melyeket az ír szótárak elavultaknak s a forgalomból kikopottaknak jelen-

tenek.6 Chalmers állítja, hogy a skótok sok breton és kymmer szót megtar-

tottak nyelvükben s hogy a két nyelv analóg voltánál fogva mindig meg-
értették egymást. 7 Egy még tekintélyesebb celtista, R. Williams, azt ersíti,

hogy az ir szókincsnek legalább is kétharmad része azonos a galléval ; s

ODonovan pedig kifejtette, hogy a két nyelv szói között a különbség csak

látszólagos, a leírás különféleségébl ered ; mert a kimondás felettébb egyez.*

A rokonságot ersítik : Edwards,10 La Willemarqué n s Zeus is.
1*

Ezek alapján körfílbell bizonyosnak lehet állítani a) egyfell,hogya haj-

1 Szt. Maglorius írja, hogy midn a britanniai menekülkkel Armoricába érko«

zék, ott «ugyanazon nyelvíi népekre («populos eiusdera linguae*) bukkant, a kiknek
prédikálhatott*. Adelung Mithrid. II. 157. 1.

8 Caesar: De Bello Gall. V. Iá. C.
8 De Belloguet: Glossaire Gaul. Iá5. 1.

4 U. o. Introd. 53. 1.

* «Proximi Gallia, et similes sunt» . .. «Gallos vicinnm solum occupasse eredi-

bile est» stb. Agr. XI. Cap.
G Celtic Kesearches 1804. De Bell. áO. 1.

? Caledonia I. 1810. 481. 1. De Bell. ál. 1.

* Crania Britnunica 5. dec. 136. 1. De Bell. ál. 1.

» Irish gramm. LXXXI. De Bell. Gloss. Gaul. ál. 1.

io Les recherches snr les langues celtiques 1844. De Bell. ál. 1.

'» Essai sur la langue bretonne. De Bell. U. o.

w Gramm atica celtiea 1853. De Bell. l T
. o.
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dani Gallia és Britannia lakosainak nyelve, b) másfell a inai úgynevezett

celta nyelvek ú. m. az armorikai vagy bas-breton Bretagneban, a walesi

Walesban, s a nem rég kihalt corni Cornwallisban (e hármat egy szóval gall

vagy kymmer ágnak szokták nevezni), továbbá az ir Irlandban, az erza vagy

skót éjszaki Skótiában s a mani Man szigetén (ezeket meg egy névvel gael

vagy gaedhel ágnak nevezik) mind egy nagy rokon nyelvcsaládhoz tartoznak

s az utóbbiak az elbbieknek egyenes és törvényes sarjadékai.
1

A régi nyelvre nézve Thierry abban a véleményben van, hogy az— vala-

mint mostani utódai— két nagy, közös eredet, szókincsre s nyelvtani for-

mákra nézve hasonló, de mégis a dialectusnál ersebb eltérést mutató ágra

oszlott volt, ú. m. a gallra, a mely a legrégibb idkben egész Galliát s Bri-

tanniát, késbb azonban csak Skótiát, Irlandot s Gallia déli és keleti részét—

,

s egy másik újabbra — nevét nem tudjuk ; a philoíogusok kymmernek neve-

zik — a mely Britannia déli s Gallia északi és nyugati felét borítja vala,

kiszorítván onnét a gallt, s az V-ik században maga is nyugat felé húzódván

a betóduló angol-f-zászok ell.1
Állítja, hogy hiteles irodalmi emlékek bizo-

nyítják ez utóbbinak fényes müveltetését a Vl-ik századtól kezdve Anglia

nyugati partjának egész hosszában, s ez ághoz sorolja a mai bretont s a haj-

dani belgát.
8 Német és belga tudósok azonban Cffisar «inter se differunt»-jára

támaszkodva ez utóbbiakat teljesen elkülönítették a galloktól s a germánok-

hoz sorolták ket.4 Ezzel szemben De Beüoguet erélyesen s amazoknál biz-

tosabb alapon védi az összes régi celtálc (ú. m. a tulajdonképeni gallok, brittek

és belgák) nyelvének rokon, sót egységes voltát s legfölebb apró, dialektusi

különbségeket enged meg közöttük.6

1 Az új kelta nyelvek neveit s elágazását lásd Müller M. Nyelvtudom, felöl v.

I. 186. 1. és De Bell. Glossaire Gaulois 9. lap. Régi breton nyelven (St.-Paul de Leoni

dialektus) a miatyánk következképen hangzik : Hon Tad, pehini a so en Eon, Hoch
Ano bezet sanctinet ; Boet deop ho Buanteles ; ho Bolonte bezet gret en Duar, evei

en Eon, Boet deomp hon Bara pebdeziec ; a pardonét deomp hon Offansu, evei ma
pardonomp dar re pere ho devus hon ofianset ; Ne bermetet ket e cuessemp e Tenta-

tion ebet ; Oguen hon delivret a Zruc. Evelse bezet gret ! Adelung Mithridates n. 163. 1.

* Thierry: Hist. des Gaulois I. Introd. 16—18. és 30. lap.

» Ugyanott 18. lap. A két felé ágazást igazolni látszanak Broca koponyatudós

kutatásai, a ki a Francziaországban kiásott régi koponyák méreteibl kimutatta, hogy

a szorosan vett Galliában az ibéreken kivül két egymástól különböz népfajnak kellett

éln\ey ú. m. egy rövidfejünek (a Garonne és a Szajna között) s egy hosszúfejnek

(e folyótól északkeletre). [Beclus : Nouv. géogr. n. 39. lap]. E szerint az els csoport

a tulajdonképeni gall, a másik a kymmer vagy belga ágnak felelne meg. Ez azonban
— véleményünk szerint — a nyelvre mit sem bizonyít ; mert a koponya — az éghaj-

lat, életmód s helyi viszonyok hatása alatt — különböz lehet, a nélkül, hogy a faj és

nyelv megsznnék rokon lenni. Valóban a mai Francziaországban — a fentebbi forrás

szerint — délen és középen szintén a rövid fejek, éjszakon a hosszúfejüek vannak

többségben, pedig — csekély dialectusi eltérésekkel — egy nyelvet beszélnek^ Beclus

:

Nouv. géorg. II. 40-41. lapjain.

4 Holtzmann, Moke, Kunsberg stb. ,

•

B De Belloguet : Gloss. Gaul. 434—442 és 447—450. lapokon. így pl. felemlíti
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Arra a kérdésre pedig, hogy mi viszonyban vala e nyelvcsalád keleti

szomszédjával, a germánnal, ugyancsak az okoskodása nyomán következ
képen felelhetünk. Már a legrégibb korban, a melybl tudósításaink vannak,

a gallok és germánok két, egymástól lényegesen különböz, st egymással

sok tekintetben ellentétes népnek tnnek fel. Mégis Holtzmann heidelbergi

tanár * azt akarta bebizonyítani, hogy a régi gall nyelv a germánnak dialec-

tnm vala. Ugyanezt vitatták Moke belga tudós,* Kumberg 8 és mások. Igen

szépen megczáfolta e felfogás lehetségét De Belloguet Roget sokat említett

könyvének 22. s következ lapjain.* Ervei közöl a legkiválóbbak

:

a) Cfiesar írja, hogy • Commodissimum visum est (Caesari) C. Valeriuin

Procillum cuius páter a C. Valerio Flacco civitate donatus erat et

propter fidem et propter linguae Gallicae xeientiam, qua multa jam Ariovis-

tm longiftqiui consn-etudine utebatur, ad enm mittere.* 5 Ebben az van
mondva, hogy Ariovistus értette s régóta használta a gall nyelvet; de
egyszersmind az is félremagyarázhatlanúl alatta értdik, hogy ez neki idegen

nyelv vala.

b) Cflasar VI. könyve 11 —24 fejezeteiben jellemezvén a két népet>

nem csak külön választja ket, hanem mindjárt a legelején kinyilatkoztatja,

hogy azokat a tulajdonságokat szándékozik eladni, a melyek által e két nép
egymástól különbözik.

c) Tacitus, a « germánok ethnographusa» mindjárt könyve elején két

helyen is elvi tzi ki e különbséget, mondván : «Azt tartom, a germánok

bennszülöttek s más idegen jövevény népekkel épen nem vegyültek*, továbbá :

•Magam azoknak véleményéhez csatlakozom, a kik szerént Germánia népeit

saját, eredeti s egyedül önmagukkal rokon népeknek vélik*.
7 Abból az idézet-

Littréuek azt az észrevételét, hogy a gall feliratok — bár különböz vidékrl szár-

mazzanak — rövidségük mellett is egy közös nyelvre mutatnak, mintha a tartományi

dialectusokon kívül volt volna egy, az egész nép által értett s feliratokra használt

nyelv. Ez pedig nem lehetett egy uralkodó irodalmi nyelv, mint pl. Goethéé és Schil-

leré a németben. De Bellogn. 442. — Hivatkozik továbbá Strabora, a ki elfogadván

Caesar felosztását Galliára nézve, világosan mondja, hogy míg az aquitánok teljesen

különböznek a mánik két néptl, addig ezek a Caesar által megnevezett három szem-

pontból — t. i nyelv, szokások s intézmények tekintetében — csak csekély eltérést

mutatnak. (Htrab. IV. 146. lap.) De Bell. Gl. Gaul. 447. Aztán sem Caesar — azt az
egy helyet kivéve — sem a többi római irók sohasem emiitik többé a két nép külön-

böz voltát. — Thierry szerint belg kymmer nyelven harcziast, (Hist. des Gaul. Introd.

29. I.), Zeuss szerint robbantót, rombolót jelent. (Gr. c. 1126. lap). Diez is a celta-

belga rokonságot vallja. (Gramm, der Bom. Spr. I. 115. lap).

1 Kelten und Germánén 1855. De Bell. 22.

* La Belge ancienne et ses origines gauloises, germaniques et frauques 1855^

De Bell. u. ott.

8 Wanderung in das Germ. Aiterth. 1861.

« De Bell. Gloss. Gaul. I. 22. 1.

* Caesar : De Bello Gall. I. 47. Cap.

« U. ott. VI. 11. Cap.
; Ipsos Germanos indigenas crediderim, minimeque aliarum gentium adveu-
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bi pedig, hogy «A gothinusok gall nyelve bizonyítja, hogy k nem germá-

nok*, 1 világosan kitnik, hogy nyelvre nézve is különbséget állit fel köztök.

d) Suetonius írja, hogy Caligula császár éjszaki hadjáratából vissza-

tértekor deli test gallokat germán foglyok gyanánt akarván bemutatni, nem
csak hajukat festette meg, s eresztette hosszúra, hanem yenncín nyelvre is

taníttatta ket s barbár neveket adatott nekik.2 A két nyelv tehát még idegen

fül eltt is különböz hangzásúnak tetszett.

A két els tudósító szavaiban nem lehet kételkednünk. Caesar szemé-

lyesen ismerte a szereplket s a viszonyokat, a melyekrl ír ; Tacitus komo-

lyan tanulmányozta a két északi népet s ha személyesen nem járt is közöttük,

ipától Agricolától hiteles adatokat szerezhetett. Ismert komolyság s igazság-

szeretete kizár minden lehetséget a fell, hogy olyat is írt volna, a mirl
hitelesen nem volt meggyzdve. A mi pedig a Suetonius által elbeszélt

Caligula-féle komédiát illeti, az Galliának Augustustól való szervezése után

nem sokkal történt e tartomány északi vidékein oly helyen, a hova a római

civilisátió még nem hatott volt be, a hol tehát az si nyelv még divatban

lehetett. Késbb is folyvást találunk feljegyzéseket a gallokról és germánokról,

mint két, teljesen különböz néprl. «Egy Augustus után élt római iró sem

zavarja össze e két népet, csak a távol lev görögök ; a latin írók felettébb

ritkán mondanak gall szónak olyant, mely nem az,» mondja De Belloguet

sokszor idézett könyvében. 8
.

A nyelven kívül egyéb vonások is elkülönítik a két népet. Tacitus

könyvében olvassuk, hogy a bretonoknak s galloknak ugyanazon cultu-

sok vala.
4
Caesar tudósítása szerint a gallok azt tartják, hogy papjaik tudo-

mányukat Britanniából hozták «s még most is — úgymond — azok, a

kik alaposabban akarják azt elsajátítani, e végett oda járnak.
5 Más helyen

pedig ugyan a germánokról azt írja, hogy druidáik nincsenek.* Való-

ban ezeknél a késbbi századokban is ilyen énekes papi rendnek semmi

nyomát sem találjuk; ellenben a britteknél és galloknál — mint alább

látni fogjuk — folyvást fennmarad ez intézmény a keresztyénség elre-

haladt századaiban is. — Végre De Belloguet következ képen összegezi

tibos et hospitiis mixtos.* (Germán ia 2. Cap.) és «Ipse eorum opiuionibus accedo,

qui Germanúe populos .... propriam et siuceram et tantum sui similem gentem

exstitisse arbitrantnr* (Germ. 4. Cap.)
1 «Gothino8 Gallica 1ingna coargiüt non esse Germánon. » (Germ. 43. Cap.) De

Bell. 54. lap.

2 Prieter captivos ac transfugas barbaros Gallorum quoque procerunmum quem-

que . . . ac nonnullos ex principibus légit . . . eoegitque non tantum rutüare et summit-

tere comam, sed sermonem Germanicum addhcerf et nomina barbiríca /erre. Suetouius

:

Caesar élete 47. Cap.

« De Bell. Gl. Gaul. 7á. I,

4 «Eoram sacra deprehendas. » Germán ia 11. Cap.
* De Bello Gall. VI. 13. Cap.
c «Neqne drnidas habent.* VI. ál. Cap.
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véleményét : «A tudesk és celta egészben véve hasonlatosak két roppant

mozaikhoz, a melyek számos ponton érintkeznek egymással s a melyeknek

egykori elválasztó határát a szem pontosan meg sem tudja többé jelölni

;

eltér szerkezetüknél s jellemüknél fogva azonban mégis teljesen különböz
emlékmvek maradnak. »*

Zeuss német professor «Grammatica celtica* czímu könyvében össze-

állította az összes celta nyelvek grammaticáját, a mint azt a töredékes fel-

jegyzésekbl és új dialectusokból lehetséges vala. Mások pedig, pl. Pictet

:

sAffinité des langues celtiques avec le sanscrit* (1837) és «Origines indo-

européennes ou les Aryas primitifs* (1859—63), továbbá Bopp: «Keltische

Sprachen» (1839) és «Vergleichende Grammatik der indogermanischen

Sprachen* (1859) czímu mveikben ki is jelölték a kelta nyelvcsalád helyét

a többi nyelvek között, kimutatván, hogy az ép olyan ága volt az árja vagy
indogermán törzsnek, mint a szanszkrit, zend, görög, latin, germán és szlár*

Hogy rajta nehezebben ismerhet fel a családi jelleg, annak — az emlékek

hiányosságán kívül— az az oka, hogy ez legkorábban szakadt volt el, s mint
valami indás növény, legmesszebb futott a közös gyökértl.

Végezetre még egy, igen fontos kérdés merül fel, az t. i. hogy milyen

szerepe volt a régi gall nyelvnek afranezia képzdésében! Erre azonban —
mint fentebb láttuk — csak közelít feleletet is adhatni teljes lehetetlenség a

fennmaradt szók csekély száma 8
s ama körülmény miatt, hogy azok latin s

1 De Bell. Gloss. Gaul. 45. lap. Némi távoli hasonlóságnak azonban a közös
eredetnél s a folytonos érintkezésnél fogva kellett lenni köztök, olyanfajta pl. mint
a régi görög s latin között.

* Az indogermán eredet mellett tanúskodik egyebeken kívül pl. az a körül-

mény, hogy oly régi gall és breton helynevekhez, a melyek nem görög vagy germán
telepedöktöl, hanem magoktól a nevezett kelta népektl erednek, Ázsia különféle

részein számos hasonló, st azokkal teljesen azonos elnevezéseket találunk, pl. (De
Bell. Gloss. Gaul. 14-18. lap).

gall és breton közvetít indus szavak.

Ambrones Ambrodax (Ária) Ambri és Sygambri

Oaenus (folyó) Kainai (Mesopot.) Kainas (folyó)

Cassi, Br. Cassiopei Cassii (montes).

Párisii — Parisara stb.

Ezeken kívül az irlandi nyelvben — a mely a legrégibb nyelvtani formákat

tartá meg — találjuk, hogy a több. dat. végzete aibh, a mi megfelel a szanszkrit

abhyas s a latin abusnok. A breton és cornvallisi dialectusokban megvan a fairé

módosító ige mint a fr. ném. és angolban. A gall a múlt idt saját végzeteivel, a
breton az étre igével, a cornvallisi — a kett között állván — mind a kettvel fejezi

ki. Ampere : Formation de la langue franyaise 12. lap.

8 De Belloquet «Glossaire Gaulois • czímü kritikai müvében 469 ilyen szót

gyjtött össze latin s görög írókból s azon eredményre jutott, hogy bellük mintegy

430 vagy egészen, vagy részben megfejthet az új kelta nyelvek által. Gl. Gaul. 4á5 és

433. lapokon. Értelmezéseihez azonban — bármily ers Ítélettel iparkodik is eljárni—
több helyütt szó fér.
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1

görög írókban, tehát minden esetre módosítva, gyakran megcsonkítva s a

jelentés megjelölése nélkül maradtak ránk. Nyelvtanáról meg, a mely a

rokonság megítélésében ff segédeszköz — épen semmit sem tudunk.1

Hogyan lehetne hát e tárgyban valami positiv eredményt felmutatni ? Min-

den törekvés e téren csak a gyanítgatások határai között marad. Még a szó-

kincsbl sem sikerit eddig pontosan kijelölni, melyik a kelta-örökség.

Edwards ugyan — az új kelta nyelvekre támaszkodva— egy nagy sereg angol

s franczia szót gyjtött össze, a melyek — szerinte — a régi gall nyelvbl

jöttek volna át. Ilyenek :

franczia gall breton skót gael

havre (torkolat) aber aber aber
amarre (hajókötél) — amar amar
arsenal (fegyvertár) arsenal arsenal —
bee (madárorr) bek _ —
bac (komp, víztartó) — bak —
botte (nyaláb) bot botez —
bouele (csat, fürt) — lmcel bncal
parc (liget) — park —
proche (pitvar, elcsarnok) — porz stb.*

Azonban úgy látszik feledi a szerz, hogy e kelta nyelvek ezer évnél

tovább voltak érintkezésben a latin, germán, st arab nyelvekkel, s mint

mveletlenebbeknek számos szót kellett kölcsön venniök amazoktól. Valóban

az idézett néhány szó közöl is jmrehe latinnak (porticus), havre (angsz. hafen,

ang. haven diminut.) és amarre germánnak (nalf. ínarren, merren = hozzá-

köt ; angsz. merran = visszatart), s arsenal arabnak (középk. görög ipasváXv,

arab darcanah = iparház, gyár) bizonyul be.
8

Hasonló gyenge alapon állanak a celtistáknak a nyelvtani formákat,

szórendet stb. illet következtetései
;
pl. hogy azért alakúit volna a francziá-

ban nével, mert a celta nyelvekben is van, s hogy azért veszett volna el a

declinatió, mert ezekben sincsen.
4 Ez okoskodás két lábára sántit ; nevezete-

1 De Belloguet (Gloss. Gaul. 34."). lap) az általa összegyjtött galL szókból némi
nyelvtani törvényeket is próbált levonni. ITgy véli pl. hogy megvoltak a sing. nom.

masc. os, m#, fem. a ; gen. masc. i ; datmasc. «, o, *»,./? ncc.masc. ««, in, an ; plur. gen.

masc. om, dat. abo-eho stb. végzetek. Ez azonban oly vékony eredinéirv s annyira

•hasonlít a latinhoz, hogy ez utóbbi hatásának lehet tartani s reá semmit sem lehet

építeni. Hippolyte Cocheris szeréut kétségtelenül gall szavak a francziában : alouette

(pacsirta) arpent (hold föld), bagage (málha), baratiue (deszkasátor), bassin (medencze),

branche (ág), cabine (hajószoba), cabinet (oldalszoba), chemiu (ösvény), couper (mettsz),

cruche (korsó), dime (halom), gréve (homokos part), lieue (mérföld), savon (szappan),

vassal (hbéres) stb. Préeis historique 30. lap. Brachet egyebek közt a következket

idézi : bagage, balai, bruyere, bassin, cormoran, cruche, dru, jarret, pot, quai, toque,

vassal, barde, druide stb., a melyek — szerinte — nem közvetlenül, hanem a latinon

keresztül jöttek által. Számukat áO-ia teszi. Dict. Etym. Introd. XXXV. és LXX. lap.

* Edwards : Recherches snr les langnes celtiques. Idézi Deinogeot : Hist. de la

littér. fr. 4. lap.

8 Diez: Etymologisches Wörterbucji de Rjr, Sprachen I. k. 18. 'M. lapjain.

* Demogeot: Hist. de la littér. fr. ">. lap.

Philoloniai Küzlfmy. VIII G -H*
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sen elször: abból, bogy a mai celta nyelvekben van nével s declinatió

nincs, nem következik, hogy a régi galibán is így volt (hisz azóta tízszer is

elkophatott a declinatió) ; másodszor : feltéve, hogy a régi gall nyelv csak-

ugyan olyan szerkezet vala, a milyenek a mostaniak és a franczia, ebbl
még nem szükségkép folyik, hogy ez utóbbi amannak hatása alatt változott

ilyenné (a saját fejldése utján is azzá lehetett, mint pl. az új görög).

Ugyanezt mondhatjuk a két esetés declinatióra,
1 szenved alakra, ketts taga-

dásra stb. nézve felállított hypothesisekrl.8 — Elfogadhatóbbnak látszik a

franczia soixante-et-dix, quatre-vingts számnévképzések származtatása gall

formákból
;

ö
úgy szintén az aller voir, venir de dire, aimer á parler stb. kife-

jezések visszavitele régi gall kifejezésekre. Ha valahol, úgy fkép e gallicis-

mu8oknál s a szófüzés egyes eseteinél lehet szó a régi gall nyelv befolyásáról

a románra, mert • idegen szófüzéshez, hol az anyatejjel beszivott nyelvérzék

teljes meghazudtolása történik, nehezebben szokik az ember, mint idegen

szókhoz és ragozáshoz » , mondja Diez szótárának elszavában.4

E jeles tudós a két esetés declinatióról azt véli, hogy az eredhetett

magából a latinból, minden küls hatás nélkül. Ellenben határozottan celta

hatásnak tulajdonítja :

a) a 20-as számlálást (ó-franczia : treis vinz = 60, treis vinz et dis =
70 stb.)

b) az ily fajta kifejezést : hótel-Dieu (e. h. hotel á Dieu ; szerintünk ez

hotel de Dieu rövidítése is lehet).

c) az á-nak birtokos jelentését (kymmer /, angol to) pl. ó-fr. la gént au

roi, la íille á Nicolas.

d) a melléknév más-más jelentését a fnév eltt és után
;

pl. un hon-

néte homme ( becsületes,jámbor ember), un homine honnéte (udvarias ember).

c) a sarkszámnevek használatát sorszámnevek helyett pl. Henri quatre.5

1 Edwin Norris «Coriiiah grammar»-jéban t. i. kimutatta, hogy a corai nyelv-

ben egy oly forma két esetés deciinatiórendszer létezett, mint a milyent a középkori

fr. nyelvben fíaynouard fedezett volt fel, azzal a különbséggel, bogy ott n genitivnsok,

emitt az accusntivusok váltakoztak a nominativusjkkal. Pl

:

a) gall b) franczia

S. n. bárd * S. n. murs
» g. baird » acc mur
Pl. n. baird Pl. n. mur
» g. bárd » acc. murs.

Demogeot : Hist. de la littér. fr. 5. lap. De Bellogu. Gl. Gaul. 444. lap. Littré

nem fogadja el teljes bizonyosnak. De Belloguet Gl. Gaul. 445.
2 Demogeot: Hist. de la littér. fr. 5. lap.

8 A bretonok ugyanis szeretik a búszszal való számolást; azt mondják pl.

kétszer húsz, negyven meg húsz ; s a régi franeziában is igy mondták : six-viugts

(120) és quinze-viugts (300). Demogeot 6. lap.

4 Etymologiscbes Wörterbuch der Rom. Sprachen I. XXI. lap.

» U. ott. XXII. lap.
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De Bellognet hajlandó elfogadni Diez nézetét ; mindenek felett hang-

súlyozza pedig e két elvet

:

a) hogy az vjkori kelta lényegesen különbözik a tvdesk-töl (germántól).

b) hogy afranczia nyelven mutatkozó gall hatás epén nem germiín,

hanem celta jellegi.
1

E mnnkácska szerzje— teljesen csatlakozván De Bellognet két utóbbi

következtetéséhez — Dietznek b és c alatti megjegyzéseit lényegtelen apró-

ságnak, a d alattit pedig magának a latin nyelvnek fejldésébl, pontosságra

törekvésébl származottnak véli s az eladottak után abban a meggyzdés-
ben van, hogy a gall nyelv nem idézett el gyökeres változást a franczia

nyelv szerkezetében, legfölebb némely kifejezéssel s kölcsön adott szóval

#azdagítá annak anyagát.8

Ha mór most össze akarjuk foglalni a kelták befolyását a franczia

nyelt' és nemzet képzdésére, azt kell mondanunk, hogy az elsben — a

mennyiben k szolgáltatták Gallia népességének zömét — igen is ff részük

vak : a másodikra gyakorolt hatásuk azonban számlm vehetétlen csekély.

G) A görögök.

Gallia déli partjait a legrégibb idktl fogva látogatják vak messze

országbeli hajósok, pl. a phoeniciaiak. k vitték oda be a bányászatot, keres-

kedelmet és a pénzt. Nagyobb számmal jöttek s valóságos telepedk lettek a

(forogok. Ezek az anyaország szigeteirl s tengerparti gyarmataiból költöztek

volt Galliába, s ott jelentékeny befolyásra tettek szert. Massilia (Marseille)

volt középpontjuk. Ennek alapítását a monda így adja el : Egy sereg phokisi

ión görög, FjUdeinos keresked vezetése alatt, kikötött Gallia déli partján.

Xann, ibér vezér, a segobrígesek ric-je (fejedelme) szívesen fogadta, megven-

dégelte s múlatás közben annyira megkedvelte ket, hogy felszólítá leányát

(iyptisty válaszszon magának férjet a jelenlevk közöl tetszése szerint.

A leány a jövevények vezérére köszönté poharát. Ezért atyja hozzá adta fele-

ségül s a Rhone torkolatától délkeletre es földet, a hol Nann kikötött volt,

menyasszonyi hozományul. Lakodalom után a v visszaküldé hajóját hazá-

jába s új telepedket hozatott, a kik az említett helyen várost építenek Kr. e.

600 év köri.8 Ez rövid idn gazdag s hatalmas város, Kárthágó versenytársa

Ion. Különösen bányászata és kereskedelme virágzik vak. Szervezete aris-

1 De Bellognet : Gloss. Oaul. I. 47. lap. Diez : Etym. Wörterbuch, bevezetés

20—23. lap.

* Az összes, a mit idegen nyelvek adtak a francziába, még Vio-ed részét sem

teszi annak, a mit a latintól nyert. Diez u. o. 22. lap. Ezt úgy kell érteni, hogy a

mintegy 21 ezerre men — képezett szók nagyobb részint a népies latin eredet

gyökökbl (számuk 3800) nem az idegen kölcsönzésekbl eredtek. (Ez utóbbiak száma

összesen 2177). Brachet Dict. Etym. Introd. LXXI.
8 Challamel . Mémoireá du peuple fran<;ais I. 72—73. 1.

40*
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tokratikus köztársaság volt, élén a polgárságtól választott, 600 tagú senatus-

sal, a mely a maga kebelébl három végrehajtó személyt nevezett ki. Vallá-

sukat s egyéb intézményeiket az anyaország mintájára rendezték be, a mely-

lyel folyvást közlekedtek s annak hagyományait, mvészetét, tudományát

nem csak ápolták, hanem tovább is fejlesztették. A kivándorlás nem szüne-

telt s így egy sereg új görög gyarmat keletkezett, t. i. Monaco (Portus Hercu-

lis Monocci), Nizza (Nikai=gyzelem városa, Nicoe), Cavaillon, Avignon síh.

Meghonosították a szll- és olajfa-mívelést Galliában s a görög életmódot,

szellemet és nyelvet az egész partvidéken elterjesztették. S Da resté vélemé-

nye daczára, a mely szerint «a görögök általában megvetették a barbárokat

s nem igen érintkeztek velük, »
x valószinen nagy hatással voltak a déli gallok

mveldésére. E partvidéken talált srégi tárgyak, eszközök, pénzek stb.

világosan a görög utánzás bélyegét viselik magukon. Marseille és környéké-

nek lakói ma is görög arczúak ; Caesar írja, hogy a gallok papjai «köz és

magán ügyekben görög betket használnak • * s a franczia nyelvben, fkép a

provence-iban, ma is számos tengerészeti, kereskedelmi stb. szó és kifejezés

található, a melyek görög eredetek. Valószín, hogy egy részük még ekkor,

s nem késbb, a római nyelven által ment át a francziába. 8 Ezt annyival

inkább fel kell tennünk, mert Massilia mveltsége igen magas fokra emelke-

dett vala. «01y nagy fény áradt szét az embereken és dolgokon — mondja
Justinus — hogy úgy tetszett, nem Görögország költözött ki Galliába, hanem
megfordítva.** A császárság korában « Gallia Athenaeje»-nek nezezték s mél-

tán, mert tudományos mködése csaknem meghaladta az anyaországét. Ott

készült például az ú. n. *massiliai», igen becses Homér-kiadás.6 Azonban
bánnennyire otthonosan érezték is magukat a görögök Galliában, a m\ élet-

len, állhatatlan s talán gazdagságukért és jólétükért reájok irigyked körül

-

lakókkal nem voltak jó barátságban. A súrlódások gyakoriak voltak s végre

a római beavatkozást és igát hozták mindkét fél nyakam.

1 Dareste: Histoire de Francé I. 32— 33. 1.

• Caesar: De Bello Gallico VI. 14. caput.
8 Diez úgy véli, hogy az a néhány szó, a mely a franczia nyelvben találhat.'),

a latinon, süt a germánon által került abba. Ezt bizonyítja az alak és jelentés nagy
elváltozása pl : diner (surveTv), blesser iizkípatw), moelle (jiueXó;), paresse (ná^ejt^)

trouer (xpúetv) stb. • Az a csekélység, a mi a massiliaiak által a gall nyelvbe átment, ex
utóbbinak kiveszésekor ismét elveszett* — mondja ö. — Gramm, der Kom. Spracheu
I. 57. Az összes román nyelvekbl csak 81-et tud összeszedni. U. ott. 57—61. Hippalytr

Cocherü szerint közvetlenül vette fel a franczia nyelv ezeket: atomé (atomos), bourse
(bursa), golfé (kolphos, kolpos), phare (Pharos), serein (seírén), moqner (mókán). plat„

(piatus) stb. szókat. Latinon vagy olaszon át került a francziába : parabola, hoc&l,

mi raine, moustache stb. Précis historique 35 36. lap. Brachet a görög szógyökök

számát is áO-ra teszi. Dict. Etym. Intrad. LXX.
* Dareste: Hist. de Francé I. 3á. lap.

5 Challamel : Mémoires de peuple fr. I. 78. lap.
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A római hódítás eltt tehát három népfaj : az ibérek, gallok és görö-

gök osztozkodtak volt Gallia területén. Legfontosabbak köztök a gallok, a

franczia nép tulajdonképeni törzsapái, mert tóiök származik a mai francziák

nagy többsége ; a másik két népfaj, minthogy Gallia szélét lakta s csak

csekély számú vala, jelentéktelen szerepet játszott a mai franczia nyelv és

nemzet megalaki'diísában.

II. Szakasz. Gallia a római uralom alatt.

Már Kr. e. kétszáz évvel Róma volt az ó-kor leghatalmasabb állama

Európában. A második pún háború vérengz hadjáratai és ütközetei — a

melyekbl nagy erfeszítéssel ugyan, de végre is diadallal emelkedett ki
l —

nemcsak hírnevét, hanem karja erejét is megismertették a körüllakó, kevésbbé

egységes népekkel. Sicilia (241 Kr e.), Afrika és Hispánia (202), Macedónia

(168) és Görögország (146), egymás után estek áldozatul s nem volt állam a

Földközi tenger mellékén, a mely a hajdani «jött-mentek menedékhelyé* -vei

mérkzhetett volna.

Ilyen szomszéd közelében a gallok sem maradhattak sokáig nyugton

serdkkel borított, folyamokkal s patakokkal szeldelt hónukban. Két ersebb

terjeszked nép — délrl a rómaiak, éjszakról a germánok— közé szorulván,

egyiknek vagy másiknak hatalmába kellé esniök. Megkönnyíté ezt a vissza-

vonás, a nemzetek megöl átka. Láttuk — 14. 15. lap — hogyan váltotta

fel a hajdani patriarchális papi uralmat a katonai aristokratia, ezzel együtt

a pártokra szakadás, egyenetlenség és elfajulás. A papság sem szent többé

;

azok, a kiknek a fegyverfogas tiltva vala, Caesar idejében már fegyveres vér-

ontás között választják fnöküket. 9 Fejétl romlik a hal ; Gallia független-

ségének napjai meg vannak számlálva.

A veszedelmet idegenek, a partszéli görögök hozták nyakukra. Ugyanis

Kr. e. a 154-ik évben a massiliaiak a Varus folyó jobb partján lakó ligúrok-

nak — az oxyboknak és deceatoknak — földjére is terjeszkednek. Ezek fegy-

vert ragadnak s Antipolist és Niceát — két görög gyarmatot — ostrom alá

fogják s már-már elfoglalják. A massiliaiak üómához folyamodnak pártfogá-

sért. A tanács az ügy eligazítása végett három megbizottat, miután pedig

ezeket partra szállásukkor Aegitnának, az oxybok városának lakosai bántal-

mazták, st kettejöket megölték, Opimius consúl vezérlete alatt sereget kül-

dött a tengerpartra, a mely Aegitnát megvívta, népét rabságra hurczolta, a

tetteseket pedig, mint *a népjog megsértit* bilincsbe verve Rómába küldte

;

1 A zaniai ütközet, Kr. e. 202-ben.

* Caesar : De Bello Gallico VI. 13. lap.
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aztán az összes oxybokat — kiknek 4000 fegyveresük vala — s a segé-

lyükre jöv atrebatokat leverte, s hódolásra és kezesek adására kényszeríté,

földjüket pedig a niassiliaiaknak adományozá, a fontos posítiókat meg-
szállva tartván.

1 E jelenet rövid idn ismétldik. A massiliaiak vérszemet

kapva, szerették volna földjüket a saját városuk köri is szélesbíteni ; ennél-

fogva folyvást bosszanták az ott lakó salii ligurokat s midn ezek megtámad-

ták ket, ismét a rómaiakhoz fordultak védelemért (125-ben Kr. e.).
a Ezek

mit sem tördve, vájjon igazuk van-e, vagy nem, Fulvius Flaccus, niajd

C. Sextius Calvinus consulokat küldék oda sereggel, a kik legyzték a saliu-

sokat, a vocontiusokkal egyetemben, a kik egy újjal sem nyúltak volt Massi-

liához ; st Sextius az egész Varus mentén lakó népséget kiirtván, ez enyhe,

gyönyör és b forrású vidéken egy katonai állomást alapított, a mely az

nevérl Aquae Sextine-nek (ma Aix) neveztetett s a mely csakhamar a római

tábornokok és gazdag massiliai kereskedk nyaraló helye ln.8 A telepedést

hódítás követte. Ujabb légiók jöttek, melyeknek lándzsái és elefántjai szét-

szórták a barbárok szekérsánczát és csatám betanított ebeit. * Barátaik és.

szövetségeseik », az redmiKok segítségével leigázták az allobrogokat s földjük-

bl prorindát — Galliában az elst — alkották.
4 Majd, hogy a már meghó-

dított Hispániával kereskedelmi összeköttetést létesítsenek, a Pyrenaek lábai-

nál római veteránokból Xarbonia városát alapíták Kr. e. 1 1 8-ban, a mely
csakhamar Massiliával versenyzett s a Cevennek déli lejtje és a tengerpart

között fekv vidék meghódítása után egy új provinciának, a Gallia Xarbo-

nermsnek ln középpontja.6

A cymberek és teutonok 6 betörése Gallián keresztül Fels-Itáliába

egy idre megállítá a rómaiakat hódításaik közben. E vad nép négy év alatt,

öt hadtestet tett semmivé ; a rómaiak százezrével hullottak el, a nép rette-

netes dolgokat beszélt a barbárok vérengzésérl s kétségbeesés szállotta meg
a kedélyeket. A senatus azonban nem csüggedt : kinevezte Mariust, a Jugurtha

elleni hadjárat gyztes vezérét három évre consúlnak. Ez roppant elkészü-

letek után 7
csellel legyzte a teutonokat Aquae Sextiae mellett Kr. e. 102. év-

ben; azután a cymbereket VercellaBnél (Fels-Itáliában) Kr. e. 101 -ben.

1 Thierry: Hist. des Gaulois II. 177—178.
- Thierry : Hist. des Gaulois II. 1 78.

8 U. ott." 180.

* U. ott. II. 18íi. Az els provincia állott tehát ahból a földbl, a mely a Rhone-
tól keletre, ennek a Lemanus tavon keresztülfolyásától a tengerbe ömléséig terjed vala.

* U. ott. II. 192. lap.

« Két északi népcsorda a Balti tenger partjáról, honnan földrengés és sülyedés

miatt költöztek vala délre hazát keresni. A teutonok germánok voltok; királyuk

Teutobokh a monda szerint 4—5 egymás mellé állított lovat át tudott ugrani egy ugrás-

sal. A cymberekr&l nincs eldöntve, vájjon a gall vagy germán fajhoz állottak-e közelebb
7 Nagy fáradsággal csatornát vonatott a Rhone eliszapolt torkolatától fel Arelatum

városáig, hogy a római hajóknak szabad járatuk legyen ; seregét folyvást gyakorolta s beve-

hetetlen sánczokat építtetett a tengerparton. Thierry: Hist. des Gaulois IH. 17— 18. lap.
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Több mint 30,000 barbár hullott el e hadjáratban. 1 Ettl fogva mi sem
háborgatta többé Rómát galliai x>rovinciája birtokában. A gyarmatosítás folyt

s terjedt, a légiók s kalmárok idegenekbl urak lettek. «A gallok nálunk nél-

kül semmit sem tesznek, — monda Cicero — mi vagyunk bankáraik, bér-

lik; minden pénz, a mi náluk forog, a mi kezünkben van.» E pénznek

csengése elhallatszott a Rhone-on túlra is, s majd minden néptörzs kebelé-

ben keletkeztek pártok, a melyek rövidlátásból vagy önzésbl Róma felé

hajlottak s elsegítek hazájuk bukását.

A teljes meglióditást azonban Caesar hajtotta régre Suetonius szerint

azért, hogy magának sereget s diadalaival hirt, nevet és népszerséget sze-

rezzen. Okot reá a helvéteknek hazájukból ki, s a római provincián keresztül

vándorlása adott. Kr. e. 58-ban ugyanis ezek részint a germánoktól folyvást

nyugtalanittatva, részint nagyravágyó femberük, Orgetorix által ösztönöz-

tetve, rá hagyták magukat beszéltetni, hogy mindenestl költözzenek ki

hazájukból s egész Galliát kerítsék hatalmukba. «Igen könny lesz ez nekik

— monda — a kik vitézségre nézve az összes gallokat felülmúlják.* Ugyan-

ekkor a sequan Casticusnak s az aeduus Dumnorixnak tanácsolja, hogy sze-

rezzék meg népük felett a fhatalmat s osztozzanak vele együtt Gallián.

A helvétek megtudván Orgetorix alattomos cselszövényeit, bevádolják s tz-

halálra Ítélik. Az Ítélet végrehajtása eltt Orgetorix hirtelen meghal, valószí-

nen önmérgezés következtében ; a helvétek azonban nem mondanak le

1 A barbárok feleségükkel, gyermekeikkel 8 ebeikkel együtt szekerén jöttek,

száinuk, a hozzájuk csatlakozott kalandvágyó népekkel együtt több mint 300,000 fegy-

veresre emelkedett. Iszonyú tekintetnek s kegyetlenek voltak. A cymbereket Boiorix

kelet felé, Helvetián és Rhetián keresztül fels Itáliába, a teutonokat pedig Teutobokh

királyuk Hispániába vezette. Marius megvárta, míg ezek visszaérkeztek Hispániából

s midn Itália felé vették útjokat, bevonult sánczai közé, megtiltván katonáinak a

kimozdulást. Hasztalan volt minden hivogatás, gúnyolódás («Mit izentek asszonyaitok-

nak Rómába?*), támadás; Marius nem mozdult. Végre megunták s tovább mentek.

Hat napig tartott elvonulásuk a római erdítmények mellett. Ekkor Marius utánuk

sietett s Aquae Sextiaenél meglepte ket. Két fél napon át megújítva tartott az ütkö-

zet. .Tentobochot 9000 emberével együtt elfogták ; a száz-, mások szerint kétszázezer

halottat pedig, a mely a csatamezt boritá, ott hagyták temetetlenül, a mirl azt a

vidéket késbb campi putridinek nevezték. Most a cymbereket érte utói Marius. tAdj

nekünk földet a magunk és testvéreink számára!* sürgették a cymberek. «Kikazok?»,

kérdezteté Marius. «A teutonok !», volt a felelet. "Hagyjátok — izenteté vissza gúnyo-

san — adtunk mi már azoknak örökös lakó helyet!* s felmutattatá nekik a fogoly

Tentobochot. Erre iszonyú elkeseredéssel csatát kértek. Magkapták — három napi

halasztás után — s elvesztették. Száznegyvenezer elhullott, hatvanezer fogolylyá lett.

Nik, miután kérésüket, hogy vesta papni lehessenek, a rómaiak megtagadták

:

kétségbeesetten fegyvert ragadtak a fúriákként ellentállottak ; majd látván, hogy min-

den erlködés haszontalan, gyermekeiket és magukat leöldösték. Végre nagy ebeik

rontottak el s oly dühösen védelmezték gazdáik holttestét, hogy úgy kellett ket a

rómaiaknak lenyilazniuk. Marius «Róma megmentje és harmadik alapítóját czimet

kapott. Michelet : Hist. de Francé I. 23. lap ; Thierry : Hist. des Gaulois III. k.

18—31. lap.
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tervérl s Iá városukat és 40 falujukat felégetvén, elször délnyugatra a róuiüi

provincián, azután Caesar tilalma ellenére északnyugat felé a sequanusok

földjén keresztül kivonulnak. Caesar utánuk siet s az Arar folyó mellett sokáig

zaklatván, — Bibracte közelében — egy bosszú csatában legyzi ket r a

felénél kevesebbre (365 ezerbl csak 1 30 ezerre) leapadt népet visszatérni

kényszeríti bazájába.
1

E diadal kaput nyitott Caesarnak Gallia belsejébe. Ugyanis, a mint

maga írja, « csaknem az összes Gallia követei, az államok elkeli* üdvözle-

tére jöttek s esengve oltabnát kérték a germánok erszakossága ellen. Néhány
évvel azeltt t. i. két nemzetség: az aaduusok és arvernusok versengtek egy-

mással a hatalom felett ; ez utóbbiak a sequanokat és a Rajnán túl lakó

Ariovistus germán királyt * hívták segítségül. Ez eljött, legyzte az aeduuso-

kat — a kik összes nemességüket, egész senatusukat s teljes lovasságukat

elvesztették ; de a sequanusok is megkapták a magukét, mert a kevély, dühös

és vakmer germán fejedelem megfosztá ket földjük harmadrészétl, meg-
hódítottak gyanánt bánt velük, adófizetésre, túszadásra szorítá ket, s mindig

több-több fegyveres népet hozván át a folyón, a gallok attól félnek, hogy ily

módon néhány év alatt mindnyájukat ki fogja szorítani Galliából. «Ha csak

Caesar és a római nép segedelmet nem hoz — monda a gallok gyülekezeté-

nek szónoka, Divítiacus — valamennyien azt fogják lenni, a mit a helvétek

tettek volt, t. i. más, a germánoktól távolabb es földre költöznek s bármi
történjék is, szerencsét próbálnak. »

8

Caesar attól tartván, hogy a germánok, ha lassan-lassan Galliába átszi-

várognak, úgy fognak tenni, mint hajdan a cymberek és teutonok, t. i. Ita-

liába is betörnek, úgy vélekedék, hogy ennek jó korán elejét keh vennie.

Azért, miután meggyzdött, hogy ggös királyukkal szép módon semmire

sem mehet,* gyors mozdulattal megtámadta t a Rajna völgyében — Elszász-

ban, Béfort mellett — és seregét szétszórván, a folyón átzte. Erre hadait

Titus Labienus gondviselése alatt téli szállásra a sequ inok földjén helyezé

el, maga pedig innens Galliába utazott. Mindezt egyetlen egy nyáron, Kr. e.

58-ik évben cselekedte.

Ezek alatt a gallok kezdték észrevenni, hogy Caesarban Ariovistusnál

is hatalmasabb uruk akadt ; azért titkon rábeszélték a vitézség hírében álló,

i Caesar: De Bello Gall. I. 2—30. capnt. •Ca?sar úgy zte maga eltt a helvé-

teket — úgymond Florus — mint pásztor hajtja akolba a szétszéledt juhokat.* Dareste :

Hist. de Fr. I. 45.

a Garmán = wehr-mann — hadi ember, harczos.

« Cajsar: De Bello Gall. I. 31. caput.

4 Magához kérette, hogy vele fontos államügyekrl értekezzék. Ez azonban azt
feleié: tHa szüksége lesz, hogy valamit kérjen Cflesartól, hozzá fog menni; ha pedi#

neki van valamire szüksége, tessék neki hozzá faradnia. Egyébiránt csodálkozik,

hogy az 6 Galliijában, melyet fegyverrel meghódított, mi keresni valója vho
Cícsarnak és a ómai népnek?* De Bell. Gall. 3*. Cap
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északi Galliában lakó Mgákat, a kik— a Remusok állítása szerint— •ember

emlékezet óta egyedül voltak képesek a határaikra tör cymbereket és teuto-

nokat visszaverni, » hogy szövetkezzenek s Caesart kergessék ki Galliából.

Különféle szövetséges törzseik mintegy 300,000 embert állítanak hadi lábra

s megrohanták Caesart. 80,000 emberével gyorsan támadást kezd, a tz-

helyük védelmére haza széledt népek közöl némelyeket megfélemlít, másokon

fegyverrel vesz ert s Galliát északon a La Mache csatornáig, s a Rajnáig,

nyugaton Armoricáig meghódoltatja. 1 A harmadik évben (Kr. e. 56.) külön-

féle alpesi népeket, aztán az armoricai véneteket, morinusokat, menapiuso-

kat stb., tengeri csatában legyzvén, keményen megbüntette ket. Majd

számos sikeres hadjárat után a Rajnán átcsapva, a germánokat rettenti meg

;

Britanniában pedig az ottani népek közül néhányat meghódoltat s kezesek

adására kényszerít. Öt évi kegyetlen harczok után — a melyekben az összes

gallokat egyenként leverte, számosakat egészen kiirtott — abban a remény-

ben, hogy most már Gallia végkép le van csendesítve, Kr. e. 53-ban Itáliába

utazik s a következ tavaszig ott marad.*

Híre kél azonban, hogy nem is térhet vissza. Ezt az alkalmat a lobbanó

s állhatatlan természet gallok rögtön felakarják használni. Nagy, általános

felkelést terveznek. Carnutumba (Chartres), a druidák szent városába, a

melyet Gallia közepének tartanak, nemzetgylést hivnak egybe. Ott össze-

esküsznek s Vercingetorixet, egy hajdani gall fejedelemnek (Celtilius, az

arvernusok fejének) fiát, a ki CaBsar udvarában huzamosabb ideig tartózko-

dék, királynak kiáltják ki. Ez a carnuteseket délre, a -provincia elfoglalására

küldi, maga pedig az északon telel légiókat támadja meg. Caesar villámgyor-

san Galliában terem, a provinciát védelmi állapotba helyezi, hadsereget

•teremt a földbl, hat lábnyi magas hóban az arvernusok földjére nyomul s

Vercingetorixet kikerülve, az északi sereggel egyestíl. Vercingetorix látván,

hogy egyenes úton nem boldogul, éheztetéssel akarja megtörni a rómaiakat

;

a városokat s falvakat felégetteti, a szükséges dolgokat megsemmisítteti.

A biturigesek térden állva könyörögnek az összegylt gallok eltt, hogy ne

kelljen nekik székhelyüket Avaricumot, «csaknem egész Gallia legszebb

városát, a mely országuknak díszére s oltalmára szolgál, » saját kezükkel fel-

gyújtani ; igérik, hogy minden áron megvédelmezik. Vercingetorix ellenzése

daczára, majd beleegyezésével megnyerik. A rómaiak azonban megvívják a

várost s a lakosokat kíméletlenül lemészárolván, lakáshoz és élelemhez jut-

nak. 8 Vercingetorix nem csügged, st új lelkesedésre buzdítja a gallokat.

CaBsar serege felével Gergoviánál legyzetik s kénytelen északfelé Labienus

alvezéréhez menekülni. Az aedusok is, elejétl fogva a leghívebb nép, elpár-

tolnak. Bibracteben újra nagy országos gylést tartanak, a melyben megálla-

» Caesar: De Bello Gall. U. könyv 1—35. Cap.

* U. o. Hl., IV., V. könyvek.
8 U. o. VH. k. 18—28. Cap.
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pítják a hon védelmének a tervét. Vercingetorixet iniperatomak választják s

az összes ügyek intézésével megbízzák. Ez támadólag lép fel. Hogy Caesar

eltt a menekülés útját is elzárja, sereget küld az allobrogok s a provincia

többi népeinek fellazítására, maga pedig a sequánok földjére Caesar ellen siet.

Lovassága ersebb, mint a rómaiaké s a gallokban nem hiányzik az elszánt-

ság. Fennszóval ers esküvést tesznek, hogy egy sem vonul fedél alá, egy-

sem látja addig szülit, nejét, gyermekeit, míg az ellenség csatarendjén két-

szer keresztül nem lovagolt. Három oldalról nyomulnak el s a rómaiak

megjárhatnák, ha nem Caesar volna a vezérük. Ez gyalogságát s a Rajnán
túlról sebtiben hozatott germán lovasságát veti ellenök, a melyek végre is

javára döntik el a csatát.
1 Most Vercingetorix délre, Alesia felé vonul s abban

elhelyezkedik. Caesar nyomban üldözi s a várost köriílsánczolja. Ekkor
Vercingetorix nagy gylést tartván, minthogy csak mintegy 30 napi élelmök

vala, lovasságát haza küldi oly meghagyással, hogy mindnyájan abban a
tartományban, a melybl valók, az összes felkelhet népet fegyverre szólítsák

s neki sietve segedelmet hozzanak, különben 80,000 embere s vele az sza-

badságuk is elvész. Ezt elintézvén, összes seregét bevonja a városba, a mely
köri Caesar folytatja az ersítést, annyira, hogy azok csekélyebb számú
sereggel is megvédelmezhetk legyenek. Azalatt oda kint a gallok nem az

egész népet, csak annak egy részét, körlbell 240,000 gyalogot és 8 ezer

lovast parancsolnak össze. Azonban késnek. Eltelik a meghatározott na]), s

még nem érkeznek. Az alesiabeliek kezdenek kétségbe esni s a betegeket és

öregeket — hogy az élelmet ne fogvaszszák — kihajtják a városból. Hiába

n

könyörögnek élelemért a nyomorultak, Caesar ott hagyja ket elveszni éhen
s fagytól a város falai s az ostrommüvek között. Végre megérkezik a fel-

ment sereg ; a várbeliek örömriadallal üdvözlik ket. Három napi rémes
*

csata kezddik. A második napon a kivl levk megrohanják a rómaiaknak

síkon álló védmüveit; lármájukat a várbeliek meghallván, k is elnyomul-
nak. Egész éjen át foly a harcz. Kétszer támadnak, kétszer kénytelenek hát-

rálni a gallok. Tanácskoznak, mitévk legyenek. Csellel harmadik, még-

hevesebb rohamot kezdenek. Caesar személyesen jelen van mindenütt, kardra

kerül a sor, ember ember ellen küzd. Labienus pihent serege a rómaiak

részére dönti el a diadalt. A gallok körülvétetve elhullanak, csak kevesen

jutnak el a táborba sértetlenül. Sok f embenik elesik s 74-,0(X) hadi jel kerül

Caesar birtokába. 2 Gallia Hzaha<há<fa mjhcj) elceszettnek latszik. Vercinge-

torix másnap a gylésben eladja, hogy nem saját érdekében, hanem a köz
szabadságért fogván fegyvert, ez pedig most már lehetetlennek látszván :

megadja magát a sorsnak s ha seregét megmentheti, kész akár meghalni,

akár magát élve a rómaiaknak átadni. Megkérdezik Caesar akaratját s béke-

i CíPsar: De Bello Gall. VJI. 63—67. Cfvmr közel volt a bekerittetéshez ; kardja

a gallok kezébe került. H. Martin : Hist. pop. de Francé I. á8. lap.

'-' Caesar : De Bello Gall. VII. 76. Cap.
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feltóteleket kémek. «Adjátok ki a vezéreket s rakjátok le a fegyvert !• hang

zik a kemény parancs. Megteszik. 1 Kegyelmet nyernek, st Caesar kihirdetteti

az aednusok és arvemusok közt, hogy ha segítségtikkel a többi népeket

legyzheti, minden katonának egy-egy rabszolgát ad a szerzend foglyokból.

Különféle államok hódolatát fogadván, s serege egy részét közöttük szét-

osztván, maga Bibratébe téli szállásra vonul Kr. e. 52. évben.*

A következ évben megújul a háború ; de csak helyi ellenállásokra

talál, a melyeket egyenként lever s a makacsokat rettenetesen bünteti.

Avaricumban (Bourges) tízezer nt és gyermeket mészároltat le, Duriori-

cumban (Vannes) egy törzs összes vezéreit megfojtatja, Uxellodunumban

pedig (Arixerre?), a melynek lakosai a végs elkeseredésig küzdöttek, példa-

adás végett minden fegyveresnek kezét vágatja le— meghagyván életüket
8—

s valahol dicsekedve említi, hogy egy millió gallt adott el rabszolgakent. 4

így befejezi Gallia meghódítását s azt provinciává teszi. Hogy a leigázás

annál súlyosabb legyen, a kimerült, megfogyott néppel roppant hadi sarczot

fizettet.
6 A nagyra vágyó elkelket pedig magához édesgeti, földdel, méltó-

ságokkal jutalmazza ; a bátrakat seregébe osztja — az alauda-legio * — velük

meghódítja Rómát, s kiosztja köztük azt a roppant kincset, a melyet a

rómaiak a Saturnus templomában egy új gall betörés megakadályozásának

költségeire 300 év óta felhalmoztak. «A gallokat meggyztem, — úgy
monda — nincs mit félni többé tlük. »

7

Aztán Hispániában «a vezérnélkli sereget*, Pharsalusnál pedig

*a seregnélküli vezért* legyzvén, az egész római birodalom felett egy maga
«szeliden uralkodik.* A gallokhoz különösen kegyes. Narbonia elkelit

bejuttatja a senatusba, 8 kedvelt légiója minden tagjának « polgárjogot, « több

galliai városnak « római község* czímet adományoz. Csak Marseillenek nem
kedvez, a mért bezárta eltte kapuit. Keményen bánik vele s hogy fontossá-

gától megfoszsza, tle keletre Forum Julii várost alapít, s azt kereskedelmi

és hadi tengerészeti raktárrá és kikötvé teszi.
9

A szervezés dicsósr'ge Augushixnak jutott. Ez Kr. e. 27-ben Narboniába

1 Vereingetorixet Í8 kiadják. Caesar meghagyja életét, de foglyul küldi Rómába
s hat év múlva diadalmenetben meghurczolván, kivégezteti. H. Martin : Hiet. pop. de

Francé I. 30. lap.

2 Caesar: De Bello Gall. VH. 75-90. Cap.

9 Brachet: Grammaire historique 15. lap.

4 U. o. 16. lap.

6 Csaknem annyit, mint a többi provinciák adója összesen. Dareste : Hist. de

Fr. I. 59. Challamel 40,000 sestertiusra vagy 7'370,000 frankra teszi. Hist. pop. de

Fr. I. k. 214. lap.

« A katonák sisakján lev kiterjesztett szárnyú pacsirtáról kapta nevét. A madár

az ébernég jelképe vala. Chall. I. ál 4.

7 Challamel: Mém. dn peuple franeais I. 215.

8 Thierry : Hist. des Gaulois in. 67.

* Challamel : U. o. I. 216.
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utazván, a városokat gylésbe hiyja s képviseliket jutalmakkal, czíinekkel

részére nyervén, függetlenségüket megsemmisíti s az egész Galliát— a népek

határainak tekintetbe vétele nélkül, st egyenesen annak ellenére — négy

provinciára osztja, ú. m. a) Narboneímvre (röviden Provincia, a mely az

egész délkeleti partvidéket magában foglalta, fel a Rhoneon Vienneig ; benne

voltak : Massilia, Aquae Sextite, Arelatum, Vienna stb.) ; b) Aquitamáta

(a Garonne és Loire között ; városai : Burdigala, Avaricum stb.) ; c) Lugdu-

nensisre (Gallia közepén, a Loire és Szajna között Bretagne csúcsától keletre

egész a mai Schweizig ; városai : Lutetia Parisiorum, Yesontio, Lugdunuin)

és d) Belgicára (a Szajnától az alsó Rajnáig ; benne voltak : Catalauni,

Augusta Suessionum, Augusta Trevirorum stb.).
1 Ezenfelül Lugdunumba

katonai telepet küldött s azt Gallia fvárosává s a császárok és helytartók

székhelyévé tette. Számos várost alapított, fképen északon, a melyeket

részint Caesar emlékére Julii-knek, részint a maga nevérl Augusta-knak

nevezett el, gyakran meghagyván a gall jelzt is [pl. Augusto-ritum (Limogea),

Augxisto-dunum (Bibracte), Divo-durum (Metz), Briva-Curetia (Brives)] stb.*

A néptl a fegyvert elszedette s mostoha fia, Dnisus által ötvennél több

erdöt emeltetett s a germánok ellen való védelemre nyolcz légiót helyezett

el a Rajna mentén. 8 A tartomány kormányzását Licininsra, egy gall eredet

s rabszolgából Caesar által felszabadított katonára bizta, a ki oly ügyesen

uralkodott, hogy évenkint 14 havi adót szedett be. Midn e miatt a gallok

felzúdultak s Augustusnál — második galliai utazása közben — panaszt

emeltek, a kegyetlen helytartó gazdag ajándékkal megvesztegeté a császárt s

megmaradt állásában.
4 Különben Augustus igyekezett emelni a vagyonoso-

dást Galliában s a kereskedelem könnyítése végett Lyonból mint központból

négy nagy országutat vonatott : egyet északra a Rajnáig és a tengerig ; mási-

kat északnyugatra Bretagne felé ; harmadikat délnyugatra az aquitaniai öböl-

höz s negyediket le délre, a Rhone mellett Narbo és Massilia felé.
6

Utódai szintén kiváló gondjukra méltatták s többször beutazták e tar-

tományt, noha az nem mindig köszönte meg e kitüntetést. Tiberius pl. emelte

az adókat. Caligula — nem is említve ál-hadjáratát s diadalmenetét — hogy
pénzre tegyen szert, Lyonban elárvereztette palotájának ócska bútorait s

egyéb eszközeit, a melyeket a loyalis gall nemesség — minthogy az árveré-

sen a fenséges tulajdonos személyesen jelen volt — nem késett méregdrágáin

megvásárolni. Máskor koczkajáték közben pénze elfogyván, elhozatá az

adózók névsorát, néhány legvagyonosabb megölésére parancsot adott ki s e

szavakkal tért vissza czimboráihoz : «Ti töritek magatokat, hogy néhány

1 H. Martin : Hist. pop. de Francé I. H3. lap.

8 Challamell U. o. I. 419. Ritum « tfázló, dunum — halom, durum «= víz, folyó
;

briva— híd (Briva-Curetia —» Curetia hidja). De Belloguet: Gl. Gaul. 358. lap.

8 Thierry: Hist. de la Gaule sous la domination roniaine I. 9. lap.

4 Dareste : Hist. de Fr. 62. Challamel : Mémoires du peuple fr. I. 220.

* Thierrv : Hist. de la Gaule sous la domin. rom. I. 2. lap.
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nyomorult drachmát nyerjetek ; lám én e pillanatban egy dobással ötven

milliót nyertem !»
l Claudius, noha maga is lyoni születés, nem sokkal volt

különb két eldjénél. Eltiltó a gall hitet (Kr. u. 43-ban), a dmidákat kemé-

nyen üldöztette s megparancsolta, hogy a törvénykezés latinul folyjon. Azon-

ban Gallia másik három részének lakosait is bevitte a senatusba s felruházta

ket a hivatalviselés jogával ; ezért számos szobrot, ivet, templomot s emlé-

ket emeltek neki.*

Néró alatt a gallok megsokallták a császári uralom szeszélyeit s ersza-

kosságát. Caiu8 Július Vindex, lugdunensisi birtokos, gall senátor s Aquitánia

hajdani királyainak sarjadéka tervet készített, a melynek czélja volt Nérót

levetni s Sergius Sulpicius Galbát, egy ids tábornokot, a hispániai légiók

parancsnokát ültetni a császári székbe. Ez sikerit is, de a gallok fölkelése

nem. Lyon Néró mellett maradt, Vienna, az arvernusok és sequánok Galbá-

hoz szegdtek ; a belgák, lingónok, trevirek stb. pedig egy harmadikat,

Verginius Kufust kiáltották ki. Hosszas zavargás után, a melyben Vindex

öngyilkossá lett,
8 Gálba és Ottó császárokat megölték, Claudius Civilis, egy

tekintélyes batav pedig külön gall s germán császárság alapításán fáradoz

vala, de a lingon Július Sabinus uralomravágyása mindent elrontott 4 —
végre megérkezett Iktilius (

f

erialis, Vespasianusnak, az új császárnak had-

nagya s több lázadó népet és légiót szép módjával hódolatra birván, az ellen-

séges érzelm trevirek városát véd sereget szétszórta s hozzájuk beszédet

intézett, a melyben egyebek közt im ezeket monda: «A római hadvezérek a

ti országotokat s a többi gallokéit nem hódításvágvból, hanem a ti seitek

hívására fa/toltuk el, a leiket a visszavonások halálra gyötörtek s a ger-

mánok szolgasággal fenyegettek ... Mi csak annyira köteleztünk le benne-

teket, a mennyi a béke megvédelmezésére okvetetlenül szükséges volt ; mert

a hadsereg, ez zsold, ez pedig adó nélkül fenn nem tartható. Köztünk s

köztetek minden közös ; nekünk semmi kiváltságunk, nektek semmi rövid-

ségtek. . . Ha — a mitl isten mentsen! — a rómaiakat kiznék az általuk

bírt teriiletekrl, mi következnék nyomukban, ka nem az összes népek har-

cza egymás ellen!** Inti ket, hogv ragaszkodjanak Rómához s kedveljék

a békét. Józanító szavai, úgy látszik, nem hangzottak el hatás nélkül ; mert

Gallia lecsendesedett s Cerialis szárazföldi és tengeri vereség után, az alatt a

' Challamel : Mémoires I. iái. 1. Dión. Cassius utáii Lib. LIX. cap. áá.

- 17. o. t. ián.

3 Challaniel I. áá7. lap ós Durny : Hist. des Romains IV. 550. A siker hírére

újra felébredt az ösi hit ; a bárdok Kóma közelg veszedelmét énekelték s Velleda

Utnokuö megjósolta a germánok diadalát. Challamel I. áá7 480.

4 Magát Július Caesar törvénytelen ágból származott utódjának vallván, nem
szégyellte felöltem a császári jelvényeket; azonban a sequánoktól -- a kik mindig

Rómával tartottak -- megveretvén elfutott, holt hirt terjesztett magáról s állítólag

9 évig rejtzött egy földalatti üregben, a hol neje, Epouina táplálta. Challamel. I. 229.

& Tacitus : Historiarnm libri. IV. k. 7i. Cai».
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föltétel alatt, hogy népe adómentes marad s csupán « segédcsapatokat* fog

szolgáltatni, megadta magát s a gallok mintegy kétszáz éven át békességben

éltek Róma kormánya alatt.
1

Nem is igen volt okuk az ellenkezre. Jobb császárok következtek,

ti. m. : Vespasianus, Titus, majd az Antoniusok, a kiknek igen sokat köszön-

liettek. Különösen az utóbbiak versenyezni látszottak a tartomány javának

elmozdításán. Traján (98— 117), a ki Kölnben hallá meg, hogy elde csá-

szárrá fogadta, megjavítá a közigazgatást s a törvénykezést. Hadrián (117

—

1 38) bejárta a tartományt, gondosan szemügyre vett mindent, gyámolítá a

szegényeket, büntette a visszaéléseket, a « római polgár • czímet pazarul osz-

gatta s gyámanyjának Plotinának, Traján nejének tiszteletére Nimesben

pompás bazilikát építtetett.
2 Antonius Pius (138—161) — nimesi szüle-

tés — felépítteté a leégett Narbo városát s fogadott fia Marcus Aurelius

(161— 180) épületekkel halmozá el a déli vidékeket. E jeles császárok szépen

felvirágoztatták Galliát. A városokat templomokkal, palotákkal, fürdkkel és

circusokkal látták el, ezeket mvészi tárgyakkal ékesítették.8 Béke és gazdag-

ság uralkodott mindenfelé — legalább az elkelk házában — s Pausanias

görög történetíró, az Antoniusok kortársa szerint

«

Gallia ez idben a császár-

ZZÚ9 eíiyik leggazdagabb, legnépesebb és legmveltebb tartománya vala.*
4,

A jólét természetes következménye a megelégedés. A gallok megízlel-

vén a finomabb életmód kényelmét s gyönyöreit, nem igen kívánkoznak

vissza az si barbár korba ; ellenkezleg, mohón a római civüisatió vas kar-

jaiba vetik magukat, a honnét új alakban, mint rómaiak kerülnek ki. El-
mozdítá ez átalakulást egyfell a gallok könnyelm, változáskedvel termé-

szete, nagyravágyása, fényzésre való hajlama, másfell a római kormány

-

pálcza ereje és súlya, a mely alatt mindennek hajolni, idomulnia kellé.

Tudjuk, miféle szerepe volt ennek a provinciákon. A római nyelvet, vallást,

pénzt, idszámítást, törvénykezést és oktatást kötelezvé tették a meghódított

népre nézve. A fúr, a ki mvelt hírben akart maradni, a közpolgár, ha áruját

jól elakarta adni, s a földhöz ragadt pór, a ki igazságot keresett a törvény

eltt : kénytelen volt elsajátítani a római nyelvet. Módot nyújtottak neki rá

eleget. Római légiók, gyarmatosok, kalmárok lepték el az országot, a kik

uraknak érezvén magukat, nem igen iparkodtak alkalmazkodni a szolganép-

hez ; ellenkezleg, hatalmuk egész súlyával közremködtek, hogy ez módo-
suljon hozzájuk. így történt minden « tartományban*, Galliában gyorsabban,

mint bárhol. Kr. n. 106-ban a hatvan galliai városnak — a melyeket Augus-

tus némi önkormányzati joggal ajándékozott meg — a képviseli megszavaz

-

1 Challamel: Mémoires I. á30. 1. Dareste : Hist. de Fr. I. 81. 1. Duruy : Hist.

des Rom. IV. 611. 1.

J Ezért nrestitutor et couservator Galliai czimet nyert. Thierry : Hist. de la

Oaiüe sou8 la domination roniaine I. 10. 1.

3 U. o. 11. 1.

4 Daresse : Hint. de Francé KI. 1.
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ták egy pompás templom építését Lyonban Róma és Augustus tiszteletére

s midn elkészült, a gall istenek szobrait az oltár köri, az Augustiiséval

szembe állogatták, mintegy annak kifejezésére, hogy alsóbb rangúak amannál. 1

Latin színházak, iskolák keletkeznek (Autun-, Bordeaux-, Lyon-, Toulouse-

ban stb.) s a ILdik század- közepén — a meghódítás után alig 200 év

múlva — egész Gallia latin nyelven beszél. Plinius legalább egyik levelében

azzal dicsekszik, hogy mvét az egész Galliában ismerik.
8 — De nemcsak

passive olvadnak belé a gallok a római nemzetbe, hanem activ szerepet is

játszanak abban. Egy egész sereg íróval s szónokkal gazdagítják azt, milyenek

pl.: Trogus Púmpeius, «Egyetemes történelem* szerzje, PuMius Terentius

Varró (szülhelyérl, Ataxról Atacinus), Comelins Gallus, Valerius Cato

(a « latin sirén»), Petronius költk, Cneius Domitins Afer, (Quintilianus

tanítója), Gniphon, Rhodosi Apollonim stb. szónokok és bölcsészek, továbbá

Iioscius, a kitn színész stb.
8 Semmi körülmény, még a rohamos császár-

választási zavarok sem képesek többé feltartóztatni a római szellem terjedé-

sét Galliában.* Hiában szakad el e tartomány a birodalomtól — Gallienus

idejében,— Posthumus «Alpesen túli császár * alatt, — tizenhárom év múlva

ismét visszakapcsolja azt Aurelianus.5 A vagyoni állapot és mveldési viszo-

nyok is trhetk. A provinciák távolabb esvén a zsarnokok székhelyétl,

nem érezték úgy a változások veszedelmeit s uralmuknak súlyát. Többnyire

azok látogatták meg, a kiket valami kedves emlék— születés, neveltetés stb.—
fzött hozzájuk s inkább kedvezni, mint ártani iparkodtak nekik. Még a hit-

ványabb császárok is — mint pl. Domitianus — olykor-olykor beletekintet-

tek az igazságszolgáltatás folyamába s a visszaéléseket kegyetlenül büntették.

Volt azonban két körülmény, a mely ólomsulylyal nehezedett az egész biro-

dalomra s annak jólétét s mveltségét megsemmisítéssel fenyegette. Ezek

:

a) az adórendszer s b) a barbárok beözmtise.

a) Az adórendszer a provinciákban sohasem volt valami kíméletes.

Augustus a birtokosoktól (censiti) terményüknek tizedét követelte, a melyet

a behajtók bizonyosan még fokozni iparkodtak. Caracalla, hogy több személyi

adót szedhessen, a « római polgár » jogot kiterjesztette az összes birodalom

felszabadúltjaira.6 Mind ennél terhesebb volt azonban Diocletián intézkedése.

O t. i. két frészre (Nyugati és Keleti császárság) s négy proefecturára (Kelet —

1 Henri Martin: Hist. pop.de Francé I. 34. 1.

* Brachet : Gramm. hist. de la langue Fr. 20. 1. Azonban a nemzeti nyelv sem

tnt el egészen. Ausonius apja pl. — orvos Bazaltban, tehát müveit osztálybeli férfi —

,

nem tudott latinul. Ampere : Hist. littéraire de Francé I. 136. 1.

» Demogeot: Hist. de la littér fr. 17. 1. Ampere: Hist. littéraire de Francé

I. 137—160. 1.

4 235—253-ig, 18 éven át 12 császár uralkodott, a kiknek nagy része erszakos

halállal halt meg.
R Róla neveztetett el Orléans (— Civitás Aurelianensis). Dareste : Hist* de Fr.

I. 103. 1.

" Daraste : Hist. de Fr. I. 96. I.
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Thracia és Aegyptom ; Elyricuni = Görögország s a dunai tartományok ; Itália

[+ Africa] és Nyugat = Hispánia, Gallia, Britannia s Germania) osztván biro-

dalmát s személyét roppant fénynyel vévén köri, az eddigi katonai mellett

egy új, hivatalnoki sereget szervezett, a melynek eltartása elviselhetetlen

teherként nehezedett az adózó polgárokra. «01y nagy ln a fizetettek szánni

a fizetni kötelesekhez képest, — mondja Lactantius, 1 — hogy a földmíves

ereje kimerült, a mezk sivatagokká, a mvelt földek erdkké változtak. . . .

Megszámlálhatatlan hivatalnokraj özönlé el a tartományokat s városokat.

E népség nem értett egyébhez, mint végrehajtáshoz, elitéléshez, számzéshez

és pedig nem gyakran, hanem folytonosan, a legttírhetetlenebb túlságig. —
A közveszély, az egyetemes gyász akkor hágott tetpontra, midn a censu*

(összeírás, becslés) ostorát küldték a tartományokra. Az összeírok minden
minden irányban szétoszlottak s mindent felforgattak : azt hitte volna az

ember, hogy ellenség rohanta meg s tartja ostrom alatt a várost. Felmérték

a földet göröngyönként, megszámlálták a fákat, szltkéket ; felbecsülték az

állatok-, s bejegyezték az emberek számát. Mindenfelé ostorcsapás, kínzás

zaja hallatszott ; a h rabszolgát kényszerítéssel vallatták ura-, a nt férje-,

a gyermeket atyja el^en ; st bizonyság hiányában ezeket is kényszeriték

saját maguk ellen vallani, s midn a fájdalomtól megadták magokat, olyat in

írtak be nekik, a mit nem vallottak. Betegnek, aggnak nincs kegyelem ; el-

hurcolják ket. Mindenkinek felírták korát ; a gyermek éveihez hozzáadtak,

az öregéibl elvettek. Az els összeírással azonban odafent sohasem voltak

megelégedve ; új ügynököket küldtek, hogy leljenek többet, s ezek, bár sem-

mit sem találtak, hogy munkájuk haszontalannak ne látszszék, hozzáírtak.

E keserves állapotban a barom s az emberek száma folyvást apadt s utoljára

még a holtakért is fizetni kellett ».
a — Mindenesetre sok túlzás lehet e leírás-

ban ; azonban a római császári adószedés sem volt valami emberséges. Külö-

nösen sújtó csapás volt a lakosság derekam, a kisbirtokosságra nézve az úgy-

nevezett niriai rendszer behozatala. Mindenki, a kinek legalább 25 hold

földje vala — ha csak nem a kiváltságos osztály tagja volt — a saját közsé-

gének euriájához tartozott s curialis nevet viselt. Ezek városukat a legrövi-

debb idre sem hagyhatták el s vagyonukat el nem adhatták a kormányzó

írásbeli engedélye nélkül.
8 Vidékre lakni nem költözhettek; hadseregbe, vagy

más, curiai tisztségükben gátoló hivatalba nem léphettek. Ha valamelyik pap

akart lenni, tartozott vagyonába helyettest állítani, \ agy azt egészen a curia

birtokába bocsátani. Ha engedelem nélkül megszökött s mást helyezett

vagyonába, mint a császári kormány megsértjét elfogták, vagyonát lefoglal-

ták, s tet valamely szigetre deportálták. Még gyermeke sem volt mentt e

1 Latin író, úgynevezett keresztyén Cicero*, I &5-ben Kr. u.

- Lactantius: De moribus persecutorum Cap. 7. á3. Llézi Michelet, «Hist. de

Francé ». I. k. 63—64. 1.

Chaliamel: Mémoires I. 318. 1.
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súlyos tisztségtl, örökségképen maradt az apáról fiúra, ha ugyan addig

tönkre nem jutott mindenük. — Kötelességük volt pedig a curialisoknak

felelsség terhe alatt kezelni városuk bevételeit s kiadásait ; ha valami hiány-

zott, vagy a bevétel kevés volt, a sajátjukból kellett ixítolni. Ezenfelül k
tartoztak gondoskodni az utak s katonai állomások jó karban tartásáról,

valamint k fizették a császárok vagy kormányzók tiszteletére vert arany-

koszorúk árát. — Természetes, hogy ilyen nyomasztó helyzetbl mindenki

menekülni iparkodott * voltak curiák> a melyek egyetlen tagból állottak.* —
Kárpótlásul a curia tagja — némely igen súlyos esetet kivéve — nem volt

kínzásnak alávethet, s ment volt némely testi, megbecstelenít büntetéstl,

mint pl. a bányamunka, bitófa, elevenen megégetés stb. Ha nyomorba

sülyedt, a városi hatóság eltartá ; ha a curiáról valamely nagy veszedelmet

hárított el, kitüntetést, gyakran harmadrend grófi czímet (comes) kapott.

E mellett azonban a curia tagja maradt.* Ok választották a községi tiszt-

viselket, u. m. : duumvireket, aediliseket, curatorokat stb. ; azonban a kor-

mányzó megsemmisítheti választásukat.
8

Ilyen volt a provinciák lakói legnépesebb osztályának helyzete : a

legszorosabb, zaklatott szolgaság és a vége biztos nyomor. Felettük állottak

a csekély számú kiváltságosak, u. m. : a császárok, prsetorok és proconsulok

kegyenczei, a birodalom tanácsosai családjukkal együtt s az összes papság,

katonaság és hivatalnokok, tehát egy roppant tömeg éldi nép, a mely

semmiféle adót nem fizetett, st az adózók keserves filléreibl fizetést élve-

zett. A fels rangúak minden kötelességtl menten, magasabb czél nélkül, a

fényzés, féktelenség és élvezetek túlhajtásában keresték éltük feladatát s

boldogságukat. Czímük vala : Perfectissimi, Clarissimi, Eminentissimi stb.

Bejárásuk volt a fejedelemhez s a kormányzóhoz, hivatalosak voltak ebé-

dekre ; míg a közép- s alsó osztály kemény munkában s alárendelt helyzetben

sínylik vala.*

Constantin fölmenté az adózás és más közterhek alól azokat a római-

gallokat, a kik liberális vagy kézi mesterséget ztek, ú. m. : az építket, orvo-

sokat, ékszerészeket, szabókat, üvegeseket, kovácsokat, ólmozókat, kallóso-

kat, szcsöket stb. ; valamint a hajóácsokat, a kiket Julianus és Constantin

mind lovagi rendre emeltek.5 Ez azonban — minthogy az adók nem keves-

hedtek — csak a többi terhét súlyosbítá. — Adjuk hozzá a hivatalnokok

féktelenségeit s önkénykedését. «Az a legkeserbb » , — írja Salvianus, —
• hogy a kisebb rész kitúrja a nagyobbat, t. i. azok az emberek, a kik az adó-

szedést haramiáskodásra, a közadósságokat nyerészkedésre használják fel

;

1 Challamel : Mémoires dn peuple frányái*. I. 317—31S.

- U. o. I. 318—319. Az els- és másodrend grófok a curiák felett állottak.

8 U. o. I. 319. 1.

« U. o. I. 322. 1.

6 Challamel: Mémoires dn peuple I. 326.

Philolopiai Ko/.tóny. VIII. 6. 4*1

Digitized by VjOOQIC



618 VARGA BÁLINT.

és pedig nemcsak a fnökök, bírák stb. esnek ebbe a bnbe, hanem alá-

rendeltjeik is iparkodnak hasznot húzni abból. ... A minek közös tehernek

kellene lennie, az kizárólag a gyámoltalanok vállaira nehezül; a szegény

fizeti a gazdag részét is*.
1 Akisbirtokos osztály nem bírván kisajtolni föld-

jébl a követelt összeget, ott hagyja házát, telkét s erdben vagy a barbárok

között keres menedéket a római civilisatió áldásai ell. A szántóföldek

elvadulnak, a munkáskéz megfogy s az élelemszerek és kézmvek ára rop-

pant magasra emelkedik. A nyomor hihetetlen fokra hág. A koldus nép,

hogy éhen ne haljon, eladja önmagát s gyermekeit, a kiket nem bír eltar-

tani ; vagy kiteszi ket, hogy ne lássa nyomorukat. Az útczák, terek és utak

elvetett, anyátlan csecsemkkel vannak tele, a kik sírva a járókelk könyrü-
letéért esdenék.8

Végre megsokallják a zaklatást s tömegesen kelnek fel a vérszopó gaz-

dálkodás ellen. Diocletián egész uralkodását felkelések hosszú sora jelzi

Galliában. E felkeléseket, a melyeket a latin írók bagaudae névvel neveztek,

pillanatra leverték ugyan, de a fölkelk egy része erdkbe, hegyekbe mene-
kült s ott új elégedettlenekkel szaporodva tüstént visszatértek, mihelyt a

körülmények kedvezknek látszottak. Valóságos élethalál harcza volt ez egy

népnek saját kormánya ellen. Ilyenkor az si hit lappangó tüze rendszerint

új -új lobbot vetett.

b) A barbárok beözönlése igen korán kezddik. Már Caesar germán
lovasokat fogadott Vercingetorix ellen

8
s gall vitézeivel hódoltatá meg

Eómát. Az els császárok alatt barbárok alkotják a testrség jelentékeny

részét. Septimins Severus pedig (194—211) a régi praetorianusok seregét

feloszlatván s Rómából számzvén, új testrséget alkotott barbárokból.

A császárválasztási zavarokat igen gyakran az idegen katonaság féktelensége

okozta. E nyers elemek, a melyeket a birodalom védelmére fogadtak fel,

többet ártottak annak, mint használtak, különösen mióta megengedték nekik,

hogy mint « szövetségesek*, nemzeti fejedelmeik alatt, saját fegyverzetük,

nyelvük és szokásaik megtartásával szolgáljanak.* Constantin alatt ijeszt

mértékben szaporodik számuk a légiókban. Némelyek elkel állást foglalnak

el az udvarnál, fényes öltözetekben díszelegnek s gyakran császárokat tesz-

nek és buktatnak meg. Mellobaud frank vezér például Gratianus császár

gyámja vala s az alemannokon (Argentariánál) aratott gyzelmeért consnli

czímet nyert.5
Utódja, Arbogast, «magister militiae», annyira ment a vak-

merségben, hogy meggyilkoltatta II. Valentiniánt s új császárt tett- helyébe,

a miért t dölyfössége miatt le akarta vetni méltóságáról. A barbárok ilyen

1 U. o. I. 326—327. (Salviauus : De guberuatione Dei V. 8—9. C.)

* Challarnel: U. o. 328-329.
8 Lásd fentebb a 38-ik lapon.
4 A IV-ik század második felétl kezdve.
R Daresse : Hist. de Francé. I. 135. 1.
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elhatalmaskodása szúféregként rágódott a birodalom belsején s annak szét-

bomlását sietteté.
1

Még veszedelmesebbek voltak — fkép a provinciákra nézve — az

erszakos berohandsok. Ezek Galliában a Ill-ik században indulnak meg
ersebben. 213-ban egy sereg «alemann» tör a tartományra földfoglalási

szándékkal; de Caracalla császár visszaveri ket s a Rajna túlsó partján

— a Neckár mentén— erdöket emel ellenük. Maximinius még erélyesebben

bánt el velük : 235- és 236-ban diadalmas légióival messze északra el-

nyomult, hol római láb még nem járt, sokakat fogságba ejtett s a Rajnán túl

a határ védelmére veteránjaiból coloniát telepített.* — 241-ben a frankok,

254—256-ban ismét az allemannok kísértették meg a szerencsét ; de Aure-

lianus — akkor még katonai tribun — és Gallianus, Valerianus fia, Post-

humius tribunnal együtt elbántak velük.8 275-ben, Aurelianus hirtelen halála

hírére ismét elözönlék Galliát, 70 várost elfoglaltak s feldúltak. Azonban

emberükre akadtak. Probus császár személyesen ment ellenük s irtó had-

járatot folytatva, egész az Elbáig tízé ket. Minden gennán fejért egy aranyat

fizetett s egész Germániát római uralom alá akará hajtani ; de nem volt elég

pénze és hadi ereje. Megelégedett tehát azzal, hogy a Rajnán túli határt

ismét megersítette s e folyó partjára szlt ültettetett, a melyet Domitiánus

hajdan kitépetett onnét, hogy az itáliai borok monopóliumát biztosítsa.

Végre az engedékenyebb germánokból sokat légiójába fogadott, másokat

pedig a Rajnán inneni elpusztult földekre telepített le. « Összeírt atyák,

— írá a tanácsnak Rómába — a gallok teljesen fel vannak mentve ; st ma
földjeiket a barbárok ekéje s barmai szántják*.* volt az utolsó császár,

a ki a birodalom összes erejét egyesíteni s azt erélyesen felhasználni tudta.

A következ császároknak már nem igen volt ellenük egyéb fegyverük,

mint ezek maguk. Csapatokat fogadtak be s telepítettek a római határokra,

azzal a feltétellel, hogy védelmezni fogják azt újabb betörések ellen. így

tett Maximianus is, Diocletianus uralkodó társa, a ki egy csomó saliusfrank-

nak adott helyet a Tréves és Tournai között fekv elhagyott területen («arva

jacentia*). Constantinus ismét nagyobb erélylyel lépett fel ellenük. Behatolt

Germániába az Emsig s ott igen sok foglyot szedvén, Gallia piaczain ela-

datta ket ; két elfogott frank királyt pedig 5 — a római nép nagy gyönyör,

ségére — a trévesi amphitheatrumban vadállatok elé vettetett. Ugyan

> Daraste : Hist. de Francé I. 139. 1.

a U. o. I. 98. I. Ekkor tájban alakúit a Balti- és Fekete-tenger közt a széles

góth birodalom, a Majna két oldalán pedig a frank és allemann népszövetség, a melyek
elmozditák a germán törzsek nyugatra tódulását.

8 Dareste : Hist. de Francé I. 100. 1.

« Dareste : Hist. de Francé I. 106. 1. Vopiscus szerint két hadjáratában körül-

belöl 400,000 barbárt semmisített meg. U. o. 101. 1.

B Nevük Darestenél (I. 109.) Ascaric és Ragaise, Challamelnél (I. 425) Ascaric

és Gaiso.

41*
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visszaállttá az egykori rajnai hajóhadat s hidat veretett a folyón.
1 Fiai

uralkodása alatt a légiók fogyatékosak s rosszul ellátottak levén, a germán
berobanások szokatlan ervel ismétldtek. A bunjundok a Majna mentén

nyomultak el ; az aüemannok a mai Elszászt foglalták el s annak birtoká-

ban a császár is megereíté ket ; néhány év múlva a frankok a Rajna s

Mosel közötti mocsáros területet s Toxandriát (a Mosel ós Schelde közt ; ma
Brabant) szállották meg.a Constantinus halálakor a túlsó partiak újra föl-

kerekednek s az egész földet a Rajnától Reims városáig elpusztítják. Fel-

dúlják a városokat -- Köln, ötrassburg, Mayence is elesnek — s pusztára

söprik a vidéket. Constantius, most már egyedüli császár, rokonát, Jvliann*t

küldi oda mint Caesart rendet csinálni (355-ben). Ez egy telet a hadi tudo-

mányok elméletének tanulmányozásával töltvén, 356-ban székhelyébl, Vien-

nából elindul h Autunoii, Auxerren és Troyes-n keresztül vonulva megtisz-

títja vidéküket a germán bandáktól s kényszeríti ezeket, hegy maguk építsék

fel Strassburg és Köln ersségeket. Aztán az elbbi városnál oly tökéletes

diadalt arat f seregükön, a mint a rómaiak rég nem nyertek. St a Rajnán

túli összes allemanokat meghódoltatja. Ekkor, hogy a barbárokat közelebb

érje, Luletiában (ma Paris) üti fel téli szállását. Ez azon idben már szépen

növekv forgalmú város és ersség vala. Ott lakozék az ifjú fejedelem a Con-

stantinus Chlorus által épített palotában három éven át (358—60) bölcsé-

szekkel és tudósokkal körülvéve ; C&sari kötelességét a császári tábornokok-

tól nem várt pontossággal teljesíté. Az adók alatt görnyed Galliát terhének

kétharmadától felszabadítá. Július Caesar utánzását a végsig zve, cominen-

tárokat is írt, de azok elvesztek.
8 Ez id alatt több hadjáratot intézett a

Rajnán túlra. 358-ban a saliiiH frankok — Toxandriában — s a chamavok

vagy rijmariuH frankok — a Mosel és Rajna között — ellen megy s puszta

megjelenésével csendet csinál. «A birodalom állandó szövetségesei » -nek

nevezi ket s újra felépíttetvén a Rajnamenti erdöket és ügyel állomásokat,

reájuk bízza a határ rzését Mayencetl az éjszaki tengerig.* Jovianusnak

is sok baja volt velük. Valentinianus pedig jónak látta összébb vonni a hatá-

rokat a Rajnáig s a balparti germánoknak megtiltani a házasságot a rómaiak-

kal.
5
Gratianus, a kit Ausonius, bordeauxi gall-eredettí költ nevelt s a kit

1 2 éves korában Amiensben kiáltottak ki Augustusnak, Mellobaud-val, egy

i Trévest és Ariest szép épületekkel (palotával, cireussal, basilikával) gazdagitá

s oly nagy és hatalmas városokká emelte, mint Lyon és Autun vala. Az utóbbi Con-

Btantina nevet is nyert. Dareste : U. o. I. 110. 1.

" Dareste: U. o. I. 146. 1. A sicambrok már Angustus és Tiberius ideje óta lak-

tak a Rajna balpartján, Trevestl északra.

* Dareste : Hist. de Francé I. 129. 1.

* A vi8szahivatásuk miatt fellázadó légiók Augustnsnak kiáltván ki s Constan-

tius lrtelen halála által e méltóságot el is nyervén, kevés hátra lev éveit Coustau-

tinápolybau tölte, a régi homéri idk feltámasztásán elmélkedve. U. o. 131. 1.

5 Dareste: U. o. I. 134. 1.
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frank törzs fejével szövetséget s barátságot kötött a többi germánok vissza-

verésére. Ez sikerit is ; de midn alán teströkkel vette magát körül, a frank

fejedelem elfordult tle ; versenytársa Magnus Maximus, a britanniai légiók

feje pedig Parisban legyzvén, Lyonban megölette. Ez a Maximus, a ki sere-

gébe csupán gallokat s germánokat fogadott be, öt évig bitorolta a császári

czímet (383—388) ; Theodosius vette el tle s helyezte jogaiba II. Valen-

tinianust. Ezt azonban Arbogast, ggös frank vezér tartá gyámoltalan gyám-

ságban s végre 392-ben meggyilkoltatá. Theodosius csak három év múlva

mert ellene nyomulni ; akkor azonban az aquiléjai csatában legyzte, öngyil-

kosságra kényszeríté s a két birodalmat 304-ben még egyszer egyesíté.
1

Honorius alatt a barbárok «a római civilisátió után sóvárogva folyvást

nagy számmal jöttek.*
2 A császár, félvén a túlságos beözönléstl, magának

ta fia'fenn a földadományozási jogát. 406-nak a telén azonban" oly roppant

barbár csorda özönlé el Galliát, hogy a rómaialt tilalma hatálytalanná vált.

A svétek, vandálok, alánok és burgundok egyesült ervel Galliara törtek

h azt elfoglalván ott állandóan megtelepedtek s veget vetettek a rómaiak

uralmának?

A most eladott zavarok nem igen mozdították el a római jelleg ers-

bödését Galliában, st egyenes megsemmisítéssel fenyegették azt. A pártos

légiók s a betolakodó barbárok feldúlják a magán ember vagyonát, hajlékát

s a mit meghagynak, elviszi az adóvégrehajtó. Csak némely nagy urak s az

állam tulajdonát képez, rabszolgák által míveltetett földek és iparvállalatok

virágoznak. A lakosság két osztályra oszlik : földhöz ragadt szegény népre és

az állam szolgálatában meggazdagodott kiváltságosakra. Ez utóbbiak udvará-

ban s jószágain a vadászatok s más élvezetek mellett irodalmi viták, verse-

nyek, drámai és zene-eladások folytak. Ilyenek voltak pl. Auxonius (309

—

394) császári palotagróf, quaestor, testrkapitány, consúl és kedvelt költ

Bordeauxban ; Tonantins Ferréol, gallok pnefectusa a languedoc-i, Eutropos,

szintén gallok praífectusa, platonista bölcsész, auvergnei, Consentius, egyenl

ügyes versel görög és latin nyelven, narbonnei földbirtokosok, a kik római

formában a görög epicureismus birdeti valának. Romlott, hanyatló kor

vala ez, a mely minden magasabb eszmét megvetve, a küls, múló élvezetek-

ben kereste gyönyörét. Ilyen volt költészete is. Ausonius versei például dur-

vák, eszmétlenek, a nyelv nem tiszta ; de tele vannak érdekes helyekkel,

ötletekkel s azért kortársai eltt nagy tekintélyben állottak. Találós mesék,

epigramniok, név- és nászversek, dicsít ódák : ezek valának a kedvelt m-
fajok ; a formai mesterkedés költi talentom számba ment. írtak költeménye-

ket, a melvek hosszabb s rövidebb sorokból úgv voltak összeállítva, hogv oltárt.

Dareste: Hist. de Francé I. 140. Challamel : Mentire* I. 2:18 -2Ü>. lap.

• Felicitateni románam seqnentes.» Dareste I. 14-S. lap.

Dareste : I. 14S. Challamel : I. i\0.

Digitized by VjOOQIC



62á VARGA BÁLINT.

lobogót, kürtöt stb. ábrázoltak. A római szellem tovább élt, de satnyán, tör-

pén, mintegy közelg halálára készülven.
1

Volt azonban egy új tényez, a mely kezdetben némileg Ráma meg-

romlott szellemének ellenlábasa volt ugyan : csakhamar azonban nyelvének s

ctdturája nemesebb részéjiek a legersebb oszlopa és támasza tón. Ez a keresz-

tyénség, a melyet Pothin és Ireneus, Polykárp smyrmai püspök tanítványai

honosítottak meg Lyonban a 1 60-ik évben Kr. után. Míg a császári kormány

mveltsége s iskolái csak a gazdagok kiváltságos tulajdona maradt : addig a

keresztyénség értelmi és erkölcsi világossága, az apostolok buzgó mködése
által, az egész nép közkincsévé vált. A püspökök egyházakat, iskolákat, zár-

dákat alapítottak, a melyek a mveltség veteményes kertjei lnek. Minthogy

a papi rendbe lépés mindenkinek meg volt engedve, senki, a legszegényebb

sem volt elzárva a magasabb képzettségtol. A keresztyénség a tudományok

népszersítésére törekszik vala. Ez új társadalom azonban Ráma nyelvét

fogadta él összeköt kapocsnak, annak mveltségét alapnak ; az új egyház

a maga fényes czerimóniáival, számos alsó s fels rangú tisztviselivel — a

kiket önkéntes bár, de szoros fegyelem s engedelmesség tartott össze —
egészen a római császári kormány szervezetének mássá vala, s rövid idn
megközelíté azt erre s befolyásra nézve.* A barbárok foglalásai után Ráma,
mint politikai testület megsznik ugyan, de Ráma, mint szellemi Jvatalom

tovább él s meghódítja, magálioz módosítja a faragatlan haditokat is. Itá-

liát, Hispániát, Galliát barbárok szállották meg : mégis e három országot ma
is román nyelv nép lakja, mely büszkén, a hajdani világbírók utódainak

vallja magát.

Mieltt ez átalakulással s a latin nyelvnek szerepével foglalkoznánk a

franczia nyelvnek alakulásában : állapodjunk meg egy kissé s rizsgáljuk

e két nyelv viszonyát, egymással való rokonságát és kül/mbségüket.

Ha a latin
3

és franczia nyelveket összehasonlítjuk egymással, min-

denek eltt két f tünemény ragadja meg figyelmünket : A) A szókincsnek

U'dnyomó, mondhatni teljes közössége ; B) A grammatikai formák jelenté-

keny eltérése. Amazt látva hajlandók vagyunk a kettnek legszorosabb rokon-

ságát vitatni ; emez visszatart s annak bevallására kényszerit bennünket,

hogy tetemes különbség van közöttük. Melyik elv az igaz, van-e atyafiság a

i Challainel: Mémoires : I. 334. lap.

* A uép is egészen római módon érez és beszél. Potiu és társai, lyoni marty-

rok, hogy.jobban megértsék ket, latinul szóltak a néphez, mely kivégzésükön jelen

vala. A latin iskolák nagyon virágoznak, Trévesben és Arlesban császári könyvtárt

állítanak, az elst talán Constantin. Chaliamel : I. £71.

8 Latin nyelven itt széles értelemben a római birodalom összes nyelvét, annak

minden változatát kell érteni. Az irodalmi és népies latin különbségérl alább, az 57.

lapon lesz szó.
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két nyelv között s mekkora, ez csak szókincsüknek és grammatikai szerkeze-

tüknek vizsgálatából s egybevetésébl tnhetik ki. Lássuk tehát e kettt

egymás után.

A) A szókincs vizsgálata.

A szókincs közössége azonnal szembe ötlik, mihelyt egy latin s egy

franczia szótár néhány lapját egybevetjük. Oly szók, mint páter és pere,

filius és fils ; videt és voit, sünt és sönt ; facilis és facile, viridis és vert ; heri

és hier, quando és quand
;
per és par stb., nem hagynak bennünket kétel-

kedni a fell, hogy itt valóságos atyafisággal és nem kölcsönvétellel van

dolgunk. Minden fajta beszédrészbl számtalan példát találunk, a melyek

hasonlósága csaknem kézzel fogható. Vannak azonban olyanok is, a melyek

könnyen zavarba hozhatják a szemlélt. Például az a betben — mely az

avoir igének egyes harmadik személye — bajosan ismerhet fel a habét;

ép fey az et (habuisset), leur (illorum), reine (regina), maítre (magister),

áme (anima), femme (femina), ennemi (inimicus), voyage (viaticum), yenx

(oculi), mobilis (meuble), droit (directus), aut (augustus), fait (factns), octo

(hit), loi (legem) stb., szóalakok származását latin párjukból gyakorlott

nyelvész sem képes hirtelen megfejteni. Még hajlandóbbak leszünk a habo-

zásra a rokonság megítélésében, ha a vir és homme, puer és enfant, ovis és

brebis, vnlpes és renard, via és rue, cras és demain, rogat és prie, post és

aprés, octoginta és quatre-vingt szók eszünkbe jutnak. Közelebbrl tekintve

azonban észreveszszük, hogy a most idézettek — pár kivétellel — ép oly jó

latin szók, mint azok, a melyeket kitúrtak helyükbl.

Még könnyebben eligazodunk, ha néhány száz évvel visszamegyünk a

franczia nyelv történetében. Látni fogjuk ugyanis, hogy a középkori franczia

nyelvben a fentebb csoportosított szók még ai, eust, lor, reine, maistre,

anme (Joinville), oil, aoust, oit stb., alakban fordulnak el, 1
s a vir, puer,

rogat szókon kívül még homo, infans, prsecatur alakok is vannak a latinban,

a melyek amazoknak synonymái. Ha ilyen módon a nyelvemlékeket figyel-

mesen átkutattuk s hozzá még az új román nyelvek birodalmában is némi

tájékozottságot szereztünk, arra az eredményre jutunk, hogy ezek mind —
t. i. a portugall, spanyol, északi és déli franczia, olasz és oláh — szókészletük

legnagyobb tömegét a hajdani Róma nyelvébl örökölték volt Épen ezért van

köztük oly nagy hasonlatosság. A különbségek pedig, a melyek ket egymást*>l

s szüljüktl elválasztják, e nyelv természetes fejldésének eredményei, s a leg-

többször általános törvényekre vihetk vissza. Nézzük pl. a latin páter,

mater, fráter szavakat. Alább kifejtjük, hogy ezek helyett a 6-ik században

túlnyomóan az accusativusokat — patrem, matrem, fratrem — használták.

1 Brachet : Dict. Etym. az idézett szók alatt.
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Azt is tudjuk, hogy a szók vége idvel minden nyelvben kopni szokott * s a

latinban a szóvégi m-et már a legrégibb korban elhanyagolták ;* maradt

tehát : patre, matre, fratre (körtílbell ez alakokat rzé meg az olasz nyelv

:

padre, madre, fratre). Igen, de a szóközépi fr-bl a galliai román nyelvben a

t rendesen elvész (pl. petra = pierre, vitrum = vérre, nutrire = nourrir stb.)

h hangsúlyos szótagban az a gyakran e-vé lágyul (pl. amo = aime, nasus =
noz, carns = cher stb.) ; e szerint a felhozott, szóknak a francziában nem is

lehet más alakjuk, mint : pere, mére, frére. Hasonlóan lehetne az a (ol. sp.

port. ha), et (ófr. eust, atist), leur (ol. loro) stb., alakok leszármazását iga-

zolni. Tehát semmi sem vaktában, véletlenül történt itt, hanem következete-

sen, határozott törvények szeiint.

Azok között a törvények között, a melyek a latin szóknak francziába

átmenetelekor történt hangváltozásait fejezik ki, legfontosabb e három :

a) a hangsúlyos szótag megmarad ;

h) a hangsúlyos szótagot közvetlen megelz' rö\id magánhangzó

eltnik :

c) a két magánhangzó között álló szóközépi mássalhangzó szintén

elkopik.

Foglalkozzunk velük egy kissé egyenkint.

a) A hangsúlyon szóUig megmaradása. Tudjuk, hogy a latinban rend-

szerint az utolsó eltti szótagra, vagy — ha ez rövid — a végtl számítva

harmadikra esik a hangsúly. Azt is láttuk, hogy a francziába átszármazott

latin szók tetemes kopást szenvedtek testükben. Bármily ers volt e kopás,

a veszteség csupán a hangsúlytalan szótagokat érte, a hangsúlyos pedig min-

den esetheti megmaradt. Például

:

essáiui

meúble

órgue

]>órehe «

b) A hangsúlyos szótagot hözcetlenill megelz mássalhangzó eltnése.

Ez szintén már magában a latinban megindult a császárság korában. Míg

az elkelk alabastert, tistulatort, veteranust, popularest stb. mondottak,

addig a nép és katonaság albastert, fistlatort, ^etranust, poplarest ejtett.

A litteratusok e törvényt sem vették figyelembe s a népies alakok mellett

i Müller M. Nyelvtudóra, felolv. I. IH. áOH. lapjain.

i Pl. Scipio Barb'itus cepit Corsica, Aleriaque rbe; . . . magii<t sapientia mul-

tasqne virtutes po*idtt. Neue: Formeiilehre der Latéin. Sprache 17. lap.

8 Olyan szók is vannak a franczia nyelvben, a melyek e törvényt durván meg-

sértik, pl. portíque (pórticus), viatique (viátieum), examén (exámen) stb. Ezek azonban

nem a nyelv szellemének természetes szüleményei, hanem a tudósok által mestersé-

gesen készített szók. tigy hogy a hangsúly segítségével igen könny megkülönböz-

tetni a nép által, analógia szerint, ösztönszerleg formált szókat azoktól, a melyeket

könyves emberek a maguk szeszélye szerint gyártottak. Amazokban a hangsúly ugyan-

azon a szótagon van, mint a latinban volt ; emezekben össze-vissza, rendetlenül.

ángelus ánge exámen

bláspbemum bláme móbilis

decima díme orgánum

débitum détte pórticus
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(ó-franczia

lújfranczia

újakat alkottak ; innét van, hogy egy latin szóból a francziában gyakran

kett lett. Pl.

népien fr. tudós fr.

anglé angulé

blasmer
,,

.

blasphémer
blamer r

cheptel
(

capital

cberté charité

cercler circuler

combler cumuler

bótel hüp ital

livrer libérer

revenger revendiquer

senibler sinmler 1

Néha mindkett megmaradt, de különböz értelemmel pl. a 2. én 5

;

máskor egyik elveszett, pl. a 3. és 4. alatti népies alakok.

c) .4 hr't magánhangzó között álló szóköztpi mássalhangzó elkopása.

Ez nem kevésbbé fontos törvény, mint a két elbbi. A nevezett mássalhangzó

elveszte után elször ketts hangzó (diphthongus^ támadt, a melyet csak késbb
vontak össze egygyé. Pl. matimis a 13-ik században meür volt, a 16-ikban

lett mr (a kúpos ékezet az e kikopása miatt támadt hangzóhosszabbodást

jelenti ). Itt is népies ós tudós eredet szókat kell megkülönböztetnünk ú. m.

latin

1. ang<u)látu8

2. blasph(e)máre

H. cap(i)tále

4. car(i)tátem

5. oirc(u)láre

6. cum(u)láre

7. bogp(i)tále

8. lib(e)ráre

9. revend(i)cáre

10. sim(u)láre

latin népies fr. tudós fr.

1. au(g)ustus aot auguste

á. advo(c)atus avoué avo ?at

a. cre(d)entia créance crédence

4. communi(c)ure comniuuier coniinuiiiquer

5. confí(d)entia eonfience coufidence

H. deli(c)atus délié dé'.icat

7. do(t)are douer doter

8. impli(c)are employer impliqnor

9. li(g)are lier liguer

10. re(g)alis roval régale

11. rene(g)atus reuié réuégat

^"2. repli(c)are replier repliqiier -•

i Bracbet : Grammaire historiqne 76. lap, A nyelvbvités régi — latiu s görög —
szók által Francziaországban a 14-ik szazadban, a renaissance hajnalán kezddik.

Bercheure, Titus Livius fordítója teremte pl. a következket: consnlat, fáction. niagis-

trat. triompbe stb. Oresmetl, Aristoteles fordítójától erednek : aristoeratie, altération,

démocratie, tyrannie, monarchie, animosité, agonie stb., a melyekre - minthogy e

fogalmaknak még nem voltak jegyei a francziában — igazán szükség vala. (Bracbet

Gr. Inat. 80. lap.) Ronsard és követi azonban túl léptek a határon, k ugyanis a jó

népies latin szavakat is ilyen latinosokkal akarták helyettesíteni (pl. oiseux : otienx,

venger : vindiqner stb,) (Brachet Gr. hist. 60—61. lap). E nyelvrontásnak Malherbe

vetett véget a 16-ik században. Végre a jelen kor tudományossága ismét egy halmaz

latin, görög, angol stb. mszóval árasztá el a francziát, mint Európa többi nyelveit.

Ilyenek : express, photographie, gazométre, budget, wagon stb.

- Brachet: Grammaire historiqne de la langue franeaise. Paris 1S67. Editimi

XIV. 76. lap.
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A synonymák itt is gyakoriak. Lásd 1 . 2. 3. stb. pont alatt.

A hangváltozások egyéb nemeirl itt nem szólunk ; egyszeren utalunk

Brachet jeles kis mvére,1 a melyben azok részletesen, világosan s a fran-

cziák szokott kellemes modorában vannak eladva. Megemlítjük közlök e

néhányat. A hosszú hangsúlyos o-ból eu (hóra = heure, mobilis = meuble)

;

a hosszú e és i'-bol hangsúlyos szótagban oi (pl. regem = roi, avena = avoine,

via = voie, sitis = soif) lett ; továbbá az mn átváltozott mm-mé (femina =
femme, nominer = nommer), az ns s-sé (mensem = mois, mansionem = mai-

son) stb. Sajátságos rövidítés : homo = on ; összetételek : malgré = maliim

gratum, malheur = mala hóra stb."

Szükségesnek véljük azonban megjelölni azokat a nevezetesebb változá-

sokat, a melyek némely latin szók jelentésében beállottak. Nevezetesen

:

a) számos tszót elvetettek s diminutivuma által pótolták pl.

(radix) radicina racine (vetus) vetulus
j

, - ...

(avis) avicellus
joiseau

(
avug)

«

avunculus oncle
|ó-fr. oisel

x

(auris) auricula oreüle (agnus) agnulus agneau.

Némelyiknek a gyöke is megmaradt, de speciális jelentéssel pl. radis

(radix) = retek, oie (avis) = lúd.

b) gyakran melléknévbl fnév lett pl.

hibernum hiver (ó-fr. hivern) diurnum jour (ó-fr. jorn).«

infernum enfer (ó-fr. infern)

c) a jelentést egeszén más, nem homonym szóra ruháztak pl.

totus (egész) tout e helyett omnis (minden)

plus (több) plus e • magis (inkább)

habitus (öltözet) habit e » vestis (ruha)

i Brachet : Grammaire historique de la langue fo-anvaise, Paris 1867. Edition.

XIV. 78. lap.

2 A most vázolt kopások és összevonások igen régiek a latin nyelvben. A co-

lumna rostratan, a melyet Duilius, az els tengeri csata gyzelmes vezére tiszteletére

emeltek (277. Kr. e.), olvassuk : poplum (e. h. populum). Plautus gyakran használja

:

poplus, prendere (e. h. prehendere). [Ampere : Histoire littéraire de Francé III. 475.

lap]. A jobb Íróknál — Ovidius, Propertius, Varró— találjuk a következ összevoná-

sokat : sieclum (pro saeculum), oracla (pro oracula), periclum (periculum), circlos

(circulos), cante (pro canete, non canite?). Augustus jobban szerette a caldus-t, mint

a caliúust. A komikus Íróknál még gyakoriabbak a népiességek pl. biber pro bibére s

debil pro debilis. Ampere: Formation de la langue franchise 17. lap. Az atból már a

latinban ae lett pl. praidad = préda (lat. amo, ó-fr. aíme, újfr. aime) stb.

3 Ampere : Formation de la langue francaise. 197. lap. E szerz azt mondja,

hogy az oncle-ban az ac-tö is elveszett s csupán az nnculus képz maradt meg. Ez nem
áll! A népies av-onculus alakból — melyet Plautus után ö is idéz — lett a mással-

hangzó-kikopás törvénye szerint — lásd fentebb az 53. lapon — aonclus, aztán on-

clus, oncle.

Ampere : Formation de la langue franvaise 197. lap.
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d) dolognév személynév lett pl.

testimonium (bizonyság) témoin (tanú)

magistratus (tisztviselség) magistrat (városi tisztvisel).

[Ilyen az olasz podestá «=- polgármester, ebbl potestas (hatalom)].

e) általános jelentés szkebbre szorul pl.

necare (megöl) noyer (megfúlaszt)

jnmentum (mindenféle igás barom) jument (kancza). l

f) fordítva, szkebb jelentés szó általánosabb értelmet vesz föl pl.

batuere (vív, viaskodik) battre (ver)

parabola (hasonlat, példázat) parole (szó, beszéd)

caballus (rossz ló, gebe) cheval (mén, paripa). -

g) népies, aljas szavak közkeletek, tisztességesek lesznek pl.

bouchée (falat) ebbl : buccea (harapás), melyet Augustus ír használt volt.

menace (fenyegetés » minatias (u. az) minae helyett,

mener (vezet) » mioare (u. az) e. h. condueere.«

h) avult, szokatlanformák is divatba jönnek s átmennek a franeziába;

például :

volt (akar), e helyett: vult vént (ó-fr. volt)

mi (nekem), » • mini me (ó-fr. mi)4

voster (tietek) » vester votre (ó-fr. vostre).

E három népies alak Plautusnál igen gyakori. A keresztesek kiáltása

vala : « Diex el volt !

»

5

i) oly szókkal is gazdagodott afranczia nyelv, a melyek az arany- és

ezüstkor klassiktis mveiben nem, csupán a középkori latin oklevelekben

maradtak fenn. (Pl. auca, pro anser ; furo, pro latro
;
plagia, pro litus etc).

•Valószín azonban — mondja Diez — bogy ezeknek nagy része még az

ó-korból ered ; különben megfoghatatlan volna, hogy a 600-ik év köri álta-

lánosan ismert, valódi latin szavak gyanánt szerepelnek s késbb csaknem

az összes román nyelvekben meghonosúlnak. Ilyenek

:

anser helyett auea (avis diminutivuma) oie (lúd)

Ichéne (tölgy)
quercu" ' c*snns

ió-fr. ehone
fons • fontana (eredetileg aqua fontaim) fontaine (forrás)

fragmentum h. petium (darab föld) piece (tlarab)

grex, túrba" troppus (nyáj, sereg) troupe(csapat,csoport).

1 Brachet : Dict. Etymol. XXII.
- U. o. és Ampere : Formátion 198. lap.

8 U. o. 199. — «Ubi minas asinum illum?» Willemain : Tebleau de la littér.

fr. an moyen áge I. k. 62. lap. — Diez nagy nyelvtanában csupán az ó-kori latin

irók munkáiból 284 oly szót állit össze, «a melyeket részint már a latinok ilyen

aljasoknak tartottak, részint mi, gyér használatuknál fogva, ilyeneknek tarthatunk.*

Ezeknek több mint fele átment a francziába. Lásd : Gramm, der Rom. Sprachen I. k.

7—28. lapokon.
4 Pl. II me dit un mot (me=mihí=á moi).

* Amp>re : Formation de la langue fr. 199. lap.

,; U. o. Diez a Gr. der Rom. Sprachen I. k. 34—44. lapjain 105 ilyent idéz.
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Minthogy e két utóbbi csoportból mindegyik román nyelv, még a

korán elszakadt oláh is, számos szót tartalmaz : következéskép még hazulról,

a közös kincsbl kellett azokat kapniok.

k) Végre meg kell még itt említenünk azt a nagy jmHZtuUíst, a
mely a szótövekben végbe ment. Elvesztek pedig : *) az egytagúak rövidségük

miatt
;
pl. fnevek : res (helyettesíté causa), vis (fortia), jus, (directum), oa

(bucca), rus (campania), ignis (focus) ; igék : flare (megmaradt : inflare =
enfler), nare (naticare?= nager), flere (helyette plorare). Hosszabb, képezett

alakok helyettesítették ezeket : spes (sperantia), dies (diurnnm), hiems (hi-

bernnm), auris (auricula) stb. Különösen — mint az elbbi lapon a) alatt

láttuk — a kicsinyített képzések játszanak nagy szerepet ; ezen az úton lett

a vulpes, cornix, luscinia, rana, apis stb-bol vulpecula, cornicula, lusciniolus,

ranicula, apicula stb., a melyek a feleslegessé vált töveket kiszorítottuk.

{A A homonymák közöl rendszerint csak egy maradt meg, pl. a vir-t a veri is

melléknév miatt vetették el (az olaszban mindkett ver lett volna) s az

olasz és francziában homo-val (uomo, homme), a spanyolban baro-val

(varon), az oláhban barbatus-szal (berbat) helyettesítették; -mait a maré,

hélium a bellus ( helyettesíté a német werra=guerre), lilieri a libri h puer a

purus miatt veszett el. Ily sorsra jutottak az igék közöl mcerere, ca?dere,

parere, quaerere stb., a mereri, cedere, parere, queri mellett. Itt a homony-

mák ritkák. — Különösen ers a pusztulás az igeidkben, hol az alakok

összevonást, kopást szenvedvén, nem lehetett ket megkülönböztetni egy-

mástól. Ezért veszett el a jöv, a mely összetéveszthet volt részint az imper-

fectummal, részint a conj. prsesens-szel. r) Hasonló történt a synonymakkal ;

sokat — minthogy az eldurvult korszakban a jelentés finom árnyalatait nem
tudták többé megkülönböztetni — elfeledtek. Pl. aedes feleslegesnek látszott

casa mellett, acvvm aetas, amnis fiuvius és flunien, anyui* serpens, arx cns-

tellum, equus caballus, imber pluvia, járnia porta és ostium, urbs és opjd-

dnm civitas, vnlnns és idus a plaga mellett. Persze, itt az alakhasonlóság is

közremködött. - - Az igékbl a 3-ik conjugatio csoportja csaknem teljesen

kiveszett : a támadt hiányokat más alakokkal pótolták pl. albere, frigere,

nigrére helyett mondták : album-, frigidum-, nigrum esse.— Igen sok mellék-

név tnt el a synonymák miatt, pl. magnus, miti.% pulcher, saevus a grandis,

suavis, bellus, ferox mellett. Sajátságos, hogy a barbár picula, pequeno kiszo-

rító a parvust (talán a pauper és pars segítségéveid. 5) Egyelt kiilm okok.

Parabola az egyház által a verbumot, casa a rfomu*t pótolta. Vesper lithur-

giai jelentést kapott ; helyét serus és tardus tölti he. — Sok természeti tár-

gyat valamely kiváló tulajdonságáról veit új névvel neveznek el pl. vad-

disznó = singulari* ( egyedül él) ; üríí = mutilu* (megcsonkított) ; hattyú =
recinn* (güms oitú) stb.

1

Mind ezeket a változásokat természetesnek kell tartanunk, ha tekin-

1 Diez: Gr<imra. der Rom. Nprnidieu I. 5 1 - - 5i». lapokou.
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tétbe veszszük a lefolyt id tartamát 8 a latin nyelv viszontagságait. Ugyanis

— a mint már bevezetésünk 4-ik lapján említve volt — hiba volna azt hin-

nünk, hogy a latin nyelv, a mely az aranykori irók mveiben ránk maradt,

századokon át változatlan alakban élt volna, s az egész birodalom, st csak

Itália egyedüli nyelve volt volna. «Ez volt a latiumi nyelvjárás, Latiamban

Kóma nyelve, Rómában a patríciusoké », mondja Müller Miksa * s élete ebben

a szk körben is csak néhány századni terjed vala.* Mellette egész sereg

dialectus élt Itália földén, a melyek ép az által, hogy folytonosan tovább fej-

ldtek, mindig messzebb távoztak irodalmi rokonuktól. E dialectusokat

beszélték a parasztok, a katonaság, a kereskedk, a rabszolgák nagy tömege,

szóval az alsó néposztály, a mely nem sokat tördött a nyelvtan törvényeivel

s a szabályossággal ; ezt sajátította el a provinciák lakossága s idomította a

maga Ízléséhez. így a különfeleség a vidékek és a meghódított nép jelleme

szerint még inkább szaporodott, s a birodalom minden részében, fkép Galliá-

ban nagy számmal fennálló iskolák sem voltak képesek annak gátat vetni.

A birodalom szétdaraboláeával a klassikus latin nyelv csaknem egészen

elvész s a dialectusok emelkednek fölszinre. Oly korban, midn embertöme-

gek ide s tova özönlenek, országok támadnak és pusztulnak el ; midn száza-

dokon át szünetlen harczok dúlnak s az emberek békés foglalkozása meg van

háborítva ; midn a fiatalság atya s idsebbek vezetése nélkül n fel s a tudo-

mány egy-két zárt szögletben megvonúlva tengdik : észjárás, szokások,

jellem és nyelv, mind gyors változásnak van alávetve s az új nemzedék —
nem lévén ideje átvenni eldjének hagyományait — lényegesen különbözik

a régitl. Üj viszonyok ívj fogalmakat, ezek új kifejezéseket szülnek, annyira,

hogy egy nép nyelve — pár emberölt leforgása alatt — képes gyökeres

átalakulást mutatni. — Ez történt a római birodalom valamennyi tartomá-

nyában az V-ik és Vl-ik században. A törzsnek — az irodalmi latinnak —
ledlése után a csemeték gyors növekedésnek indulnak s önálló életet kez-

denek, és pedig annál izmosabbat, minél serdltebbek voltak már a törzs

elpusztulása eltt. Itáliában, a latin nyelv szülföldjén, a népies alakok any-

nyira elhatalmasodtak, hogy közönséges, megállapodott irodalmi kifejezése-

ket is kiszorítottak. (Az olasz nei és siete alakoknak nem a klassikus es és

estis, hanem valamely ms és sutis népies formákból kellett eredniök.) Ellen-

ben Galliában, a hol a hódítás az irodalmi nyelv teljes kifejldése korában

történt, s ez utóbbi sokáig magas fokú virágzásnak örvend vala, úgy hogy az

alsó nép egy része is ezt sajátítá el: a «sermo vulgáris* mellett a «sermo

nobilis* is mély nyomokat hagyott vala. St — mint az 52—5.*. lapokon

1 Nyelvtudom. Felölv. I. 56. lap.

- «Azóta, hogy a torvényhozás, vallás, irodalom és általános mveltség nyelve

lett, a klassikus latin nyelvjárás fejldésében elakadt. Nem nhetett többé, mert nem
volt szabad változnia és klassikus szabályosságától eltérnie. Késbb a latin nyelvet

mint egy hazajáró lélek kisértette a maga régibb alakját mondja ugyazon szerz.

U. o. 57. lap.
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láttuk — még a népies eredet szókban is megrzé a hangsúlynak, a latin

nyelv egyik leglényegesebb elemének, törvényeit, míg az olasz attól gyakori

eltérést mutat. E szerint a franczia nyelv — szókincsá Ukintve — ép oly

román nyelv, mint maga az olasz, s mint ez, úgy is a latinnak törvényes

ágyból származott, édes gyermeke. — Majd meglátjuk, vájjon a nyelvtani

formák vizsgálása milyen eredményre vezet bennünket.

B) A nyelvtani formák vizsgálása.

Nyelvtani formák tekintetében már lényeges különbség választja el a
francziát a latintól. Nevezetesen : a latinban van declinatio esetvégzetekkel,

a francziában nincs, hanem névels és praBpositiós kifejezések ; a latinban az

igén a személy-alanyokat a t végére függesztett ragokkal, a francziában

elébe tett névmásokkal fejezzük ki; a latinban van szenved alak, fokozás stb.,

ezeket a francziában segédigés, határozós körülírt alakok helyettesítik ; ellen-

ben a latinban hiányzik a nével, a mi a francziában megvan ; egy szóval a

latin ersen syntheticus, a franczia pedig analyticus nyelv, a mi látszólag

igen meszsze veti ket a nyelvek birodalmában. De csak is látszólag. Tudjuk

ugyanis, hogy az i'i. n. morphologiai osztályozás l fképen a nyelvek alakjára

vonatkozik s azoknak nem vér-rokonságát hanem fejlettsége fokát, úgy szól-

\án életkorát határozza meg. Egy ugyanaz a nyelv mutathat fel elször

agglutináló s aztán flexiv jellemet — pl. az ó- és új görög — st voltaképen

minden nyelv átmegy — ha mehet — a fejldésnek ezen a fokozatán. így

például a régi germán, szláv s a niagyar nyelv sokkal ragozhatóbbak valá-

nak, mint jelenleg. Ha az átalakulás oly tetemes, hogy a nyelv egész szerke-

zete megváltozik, akkor új nyelvnek nevezik, a mint hogy a mai olasz, fran-

czia, spanyol stb. nyelvek nem egyebek, mint új, tovább fejldött latin nyelvek.

így hát megint oda jutottunk, a hova a szókincs vizsgálata vezetett

bennünket, t. i. hogy a latin és franczia oly viszonyban vannak egymással,

mint — szokott kifejezéssel élve — szüle és gyermek, vagy — a mi még
pontosabb lenne — egy ugyanaz<m család képe különböz korban. Sok a

hasonlatosság, a jellemz vonások közösek, st egészen azonos arczok is

vannak a két keretben ; de bizony van sok különbség is ; hiányzanak régi, s

támadtak új alakok s a kik a hajdaniak közöl megvannak, nem a fiatalkori

teljességet, hanem tisztes vénség által megapasztott tekintetet mutatnak.

Azok az alakbeli változások, a melyek a latin nyelv testében végbe

mentek s jelenleg a franczia nyelv szerkezetének lényeges sajátságait teszik, a
következk :

a) A fnevek esetragjainak elkopása s névelkkel és praepositiókkal

helyettesítése.

1 Müller Miksa : Nyelvtudom. Felolv. I. köt. 459. és 269. lapok.
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b) A nével alkalmazása.

c) Az igeragok pótlása névmásokkal ; a végzett múlt és jöv idknek,

úgy szintén a szenved alaknak elveszése s összetett — segédigés — kifeje-

zésekkel való helyettesítése ; végre egy új módnak, a feltételesnek, alkotása.

d) A melléknevek és határozók fokozása I .. , ,, , .. , ,

\ * /n . ir .. .
, , } összetétel utján.

ej A módhatározók képzése
|

Lássuk ket egymás után.

a) A fnevek eseteinek elpusztulása a legrégibb idktl, fogva folytan

foly a latinban. Az ablativus d végzete már az irodalmi teljes kifejldés eltt

elmaradt (pl. praidad=praeda) dictatored = dictatore ; in altod marid stb.

;

az accusativus m-jét «vagy csak nagyon tompán, vagy épen nem mondották

ki» 2
s azért Írásban is elhanyagolták, pl. viro(m), urbe(m), ardente(m) stb.

8

Ugyanez történt az s-sel, ha reá mássalhangzó következett pl. laterali(s),

magnu(s) * és a socer, puer, vultur-féle r-es tövek nominativusában.5 —
Ugyanakkor a praepositiós kifejezések felvétele is megindul.6 Elfordulnak

pl. a legjobb Írókban :

Templum de marmore ponam (Verg.) = Jéléverai un temple de marbre

Judex de lite jocosa (Ovid) = Juge d'un procés plaisant és

Sospites omnes Romám ad parentes restituit (Tit. Liv. II. 13. Cap). =-= H les rendit

tous sains et saufs a leurs parents.

Bistituti ad Romanos (u. o. XXIV. 42. Cap). — Rendus aux Romains.?

E példákban ugyan nem kell okvetetlen genitivusokat és dativusokat

látnunk — mint Ampere — hanem hely-, eredet-, és czélhatározókat ; a

következ kifejezésekrl azonban el kell ösmerni, hogy igen közel járnak

azokhoz : vinum de Francia, tabula de ligno, filius de rege, avidus de argento

;

dare ad aliquem, fidehs ad amicos, curator de sacra via, oppida de samniti-

bus ; hunc ad carnificem dabo (Plautus), pauperem ad ditem dari (Teren-

tius) stb.
8 — A Vl-ik századtól fogva a de és k-t egyenesen az esetek jelölé-

sére fiasználják s a végzeteket összezavarják. Pl. episcopi de regna nostra

(= regnorum nostrorum), dedit ad ipso nepote (=ipsi nepoti)

;

9 a latus, af (ab)

» H. Cocheris összeállítása kuszált és hiányos. Précis liistorique 50. lap.

* Neue : Formenlehre der Latéin. Sprache 1. lap.

a Diez : Gramm, der Rom. Sprachen II. 12. lap.

4 Ellenkez esetben kimondották. Mi ebben látjuk a franczia átvonas (liaison)

eredetét.

B Diez szerint e két végs bet (s és m) kopásának a nép ajkán a IV-ik szá-

zad kezdetén befejezett ténynek kellett lennie. Gramm, der Rom. Sprachen II. 12. 1.

* Augustusról irja Suetonius, hogy *neque praepositiones verbis addere, neque

conjunctiones saepius iterare dubitavit*, azaz nem beszélt classikus szabatossággal és

egyszerséggel. Ampere : Formation de la langue franyaise 19. lap.

7 Ampere : u. o. 19—20. lap.

8 Diez : Gramm, der Rom. Sprachen II. 14—15. lap.

9 Ampere : Formation de la langue fr. 20. lap. — Cassiodorus (f562) panaszko-

dik a nyelvbeli bizonytalanság ellen (•Librarii grammaticae artis expertes ibi maximé

probantur errare; nam si m litteram inconvenienter addas, aut demas, dictio tota
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balnearium lacum, af Caputf j/i, pro ualutujt, in eienu niair, ante fronti, oh

perpetuo amore, in vinculi'a nrisnus etc. St ilyen barbarismusok is fordulnak

el: aliquis (pl. dat.), lugubrÍH (id.) dibun (pro diis), senati (pro senatua). 1

így pusztult el a magasabb irodalmi képzettség megsznése miatt a

latin declinatio, melynek complicált szerkezete felülmúlta hz elvadult kor-

szak fiainak s a jövevény barbároknak értelmét ; így zsugorodott az összéblt-

összMt eleintén mindegyik számban két-két, régre egyetlen egyéneire. Ekét
eset a nominativm és accusativu* vala. Nevezetesen Brachet szerint meg-

dönthetlenl be van bizonyítva, hogy már magában a latin nyelvben az V-ik

században, tehát jóval a legels román nyelvemlék keletkezésének ideje eltt,

a fnevek ejtegetését a következ egyszer képletre szállitották le

:

I. deci. II. deci. III. deci.

rósa | _ . murus — murs pástor - pátre

rósam | múrum — mur pastórem — pasteúr

rósa I , muri - mur pastóres — pasteúrs— roses * '

rosas
J

maros murs pastóres — pasteurs.

Az elst használták az alanynak — easus reetus — a másodikat pedig

a tárgynak s a többi mondatrészeknek kifejezésére, tehát a pnvpositiókkal is.
3

A két alak azonban szintén fölösleges lett — mint elbb a tizenkett —
s az egyik elveszett. Azt hinné az ember, hogy a nominativus, a fogalom

jegye a mondatban, maradt meg : pedig ép ellenkezleg. A franczia larron.

serpent, enfant, pasteur, douleur, továbbá a spanyol rey, buey, imágen stb.

alakok nem számlázhatnak a latro, serpens, infans, pastor, dolor, rex, bos,

imago nominativusokból. 8 hanem ezek accusativusából. — Diez bebizonyítja,

hogy az összes román nyelvek szóinak túlnyomó része bátran eredhetett az

avmsati vasból, ellenben hangtani törvények tiltják ugyanennek a törvénynek

a nominat ivásra, vagy bármely más esetre alkalmazását ; más szóval a

román nyelvek szókincse a latin szók tárgyesét élni! alakúit át.*

eonfusa est.» Die^ : Grammatik der Rom. Spr. II. \~2.\ s Cassianusnál (V-ik század)

ilyen barbarismusokat találunk : faceret<rue seutire (tru'il fit sentir), uovello tuo mona-
sterio (tou rnonastere uouveau) stb. Ampere Hist. litt. de Francé III. 476. lap.

1 Diez: Grammatik der Rom. Spr. II. 14. A barbár hódítás alatt a zrzavar
általános. Geigely, tonrsi püspök (539—093) maga megvallja, hogy nem tudja megkü-
lönböztetni az eseteket, nemét és számot s ilyen barbarismusokat követ el : reclausas

(=reclus), refutare (refuser), mala hóra (malheure) stb. Ampere : u. o. 477. A salii

frankok törvénykönyvében meg már valóságos francziás szavnk fordulnak elö, u. in :

abbattere (abbattret. adpretiare (apprécier). adsalire (assaillir), causa (chose), colpus (ó-fr.

colp, olasz colpo, újfr. eoup), demandare (deniander), ortare (heurter), prastare (préter)

stb. Ampere Hist. litt. de Fr. III. 47K lap.

* Brachet : Gramm, historique 148. lap. — A provencei nyelv ma is megkü-
lönbözteti a két esetet a következ szavakban

Egyes nom. mos res Többes uom. dui

» acc. mon ren » acc. dos.

Az ó-spanyolban volt ren és ren (res és rem-bl). Dietz : Gramm. II. 7. lap.
8 Diez : Gramm, der Roin. Sprachen 7—9. lap.

* TL o. Xyomai maradtak a többinek w, és pedig : Nominativusok a) a spa-
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b) A nével a nyelv világosságra, pontos megkülönböztetésre törekvé-

sének a szüleménye. Az indogermán nyelvcsalád régibb ágai közül csupán

a görögben s a germán csoportban volt meg. A latinban hiányzott s Quinti-

lianus szerint nem is volt rá szüksége. Mindazáltal korán fejldésnek indul

az. A határozatlan nével csiráját már Terentiusnál feltaláljuk: •A&unum
aliquem confugiebant* (Amp. Formation de la langue fr. 353. lap). A rómaiak

gyakran használták az ille és ipse névmásokat a fogalom ersebb kiemelésére.

Például : Annus ille quo . . . (Cic), — Ille altér (id.), — Illa rerum domina

fortuna (ibid.), — Quorsum ducis asinum illám / (Apuleius), — Funerata est

pars illa corporis mei qu© quondam Achilles eram (Petr.) stb.
1 A népien

latinban még gyakoribb s már a név eltt áll, pl. egy VH-ik századbeli okle-

vélben : «Dicebant ut ille teloneus de illó mercado ad Mos necuciantes. . . etc.
s

Ennek is, mint a fneveknek, az ó-francziában két esete vala mindkét

számban, u. m

:

hímnem nnem
Egyes nom : li, le

»s acc : lo, le

Egyes nom : la, le

» acc : la, le

Többes nom : li*

» acc : les

Többes nom : les

» acc : les.

Látjuk, hogy a nével a latin névmásnak második szótagjából alakult,

mert ez volt hangsúlyos és hogy a két eset közül szintén az accusativusok

maradnak meg. A hímnemet praepositiókkal összevonták : de le=du (ó-fr. dou)

á le=au (ó-fr. al, á lo) stb.
8

c) Az igeragozásban — a személyragok elmaradhatatlan pusztulásáról

nem is szólva— a segédigék gyakori használata képezi a legnagyobb eltérést

a latintól. Közelebbrl vizsgálva ez sem lényeges különbség. Mert elször is

magában a régi latinban megvolt az összetett idképzésmód (pl. a körülirt

hajtogatás, a végzett idk [ded-ero, ded-issem], a szenved alak múltjai mind)

;

másodszor mert a segédigés — analyticus — szerkezet felé haladás az összes

nyolban : diós, Carlos, Marcos, cardo, sastre (sartor) stb. b) a francziában : fonds

(fundus), rets (retis), Charles (Carolus), Louis (Ludovicus), chantre (cantor), peintre

(pictor), traitre (traditor), maire (maior), moindre (minor), pire (peior), sire (senior),

soeur (soror). on (homo) stb. c) olaszban : cardo, ladro, sarto (sartor), lámpa (lampas),

8angu»; (sanguis), suora (suore=soror), tempésta, uomo stb. d) az oláhban : ztide (judex),

leu (leo), soré (soror) stb. Genitivusok : a) a spanyolban : Rodriguez, jueves s a «fuero

jnzgo»-ban a második szó (fórum judicum). b) ó-franczia : gen cre»tianor (gens chri-

stianorum), geste Francor (gesta Francorum), leur (illorum), c) ó-olasz: lingua ange-

loro, regno Teutonicoro stb. Dietz : Gramm, der Rom. Spr. II. 7— 10. lap.

1 Bruchet: Gramm. hist. 160—161. lap.

s U. ott.

• Diez : Gramm, der Rom. Spr. II. 31. A többi román nyelvekben ugyancsak

az ille névmást foglalták le névelül, kivéve az olasz sard dialectust, melyben az ipse

teljesíti e szolgálatot. Ugyanis: egyes szám: su, s'; de su ; a su ; su ; többes: sos, de

sós, á sos, sos stb. U. ott. Az ólában a lönéc után is állhat pl. pariéte-le. E jelenség

az európai nyelvek közül csupán a régi izlandi s a mai svéd nyelvben tapasztalható

még. Amp. Formation de la langue fr. 86. lap.

Philologiai Közlöny. VIII. 6. 42
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indogermán, st egyéb csoportbeli nyelveknek is közös tulajdonuk, mely

elbb-utóbb rájuk következik ;* s harmadszor mert a franczia összetett ala-

koknak nyomait, vagy legalább mintáit a latinban is feltaláljuk. Például

Cicero monda: Quaa cum ita sint, de Caesaré satis hoc tempore dictttm habeo

(dixi), — Habeo etiam dieere, — Habeo ad te seribére (u. o.); Caesarnál

olvassuk: Vectigalia parvo pretio redempta habét (redemit), — Copias, quas

halwbat paratas (paraverat).* A merovingi oklevélgyjteményben számosak

az ily hivatalos alakok: Omnia, quae ibi sutit aspecta (aspiciuntur), — Sicut

a nobis pra»sente tempore est possessum (posseditur), — Quod ei nostra lar-

gitate est eonvesmm (conceditur).
8 A középkori romlott latin nyelvben meg

már valóságos modern példák fordulnak el, és pedig nem csekély számmal.

Pl. Auditum hahemus, qualiter (Nous avons appris comment )*— A fran-

czia je suis aimé, je fus aimé s az olasz io fui amato épen úgy van képezve,

mint a latin araavi (=ama—fui) és amatus sum (jelentésük azonban külön-

bözik) ; s a román nyelvek jövje, a mely egyszer idnek látszik, voltaképen

a habét segédigével összetett- id ;
pl. az olasz canteró=canter-ho (cantare

habeo=ének elni valóm van), a franczia chanterai=j'ai a chanter; a spanyol

cnntaré=cantar-hé s ugyanaz portugallúl canter-ey. 6 — A felteteles nuUl

egészen a jöv mintájára van képezve az infinitivusból és a habét ind. iinper-

fectumából. Eredetileg futurum iniperfectum vala, de késbb az elertlene-

dett conj. imperf. helyére lépett. Hogy azonban nem conjunctivus, mutatja

az, hogy a si után még ma sem lehet használni (nem mondhatni t. i. si

j'aimerais, hanem si j'aimais).

Lám, hova visz a hangrendi romlás és bvülés ! Igaz ugyan, hogy a

germán nyelvekben a Jutben használata sokkal régibb, mint a román nyelvek-

ben s nem lehetetlen, hogy az amazokkal való érintkezés sietteté emezek

fejldését ; arra azonban, hogy ezt egyenesen germán hatásnak tulajdonítsuk,

semmi ok és alap nincsen.

d) A fokozás és a módhatározók képzinek elkopása az elre bocsátot-

tak után nem fog meglepni bennünket. El kellett pusztulniuk, mert a szó

végén állottak s nagyobb részük hangsúlytalan vala. A fels fok issimnsa

i így pl. a bengáliban, a persábau, az új görögben és népies arabban a habrre

szolgai segédigéül. Amp. n. o. 23. lap.

* Brachet: Gramm. hist. lStf. és 190. lapokon.

* U. o. 191. lap.

4 Ampere : Formation, £2. lap.

* Brachet : Gramm. hist. 180. lap. Jegyzet. E föltevést megersíti az a tapasz-

talat, hogy a proveiiealbau a két rész még ma is elválasztható pl. dir vos ai=je voiis

dirai és dir vos em=nous vons dirous (Müller felolv. I. ál8. 1.), s hogy a latin 6o, a

görög oo) végzetben a régi bha és as (=van) segédigék rejlenek. (U. o.) E szerint hát

a ehanterai semmivel sem hitványabb alak, mint a cantabo és aí%m.

« IMtré sz« rint az átalakulás akkor is megtörtént volna, ha a római birodalom

fennáll, vagy a saját belsejében dúló zavarok s nem idegen elemek támadásai alatt

omlik össze. Hist. de la langue fr. II. 104—107. lap.
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mái- a császárság kezdetén isnms-szá zsugorodéit össze. Nevezetesen a pom-

peii feliratokban olvassuk : carismo, dulcisnia, felicisnins, splendidisnius,

pientismus, vicisma stb. a carissiino, dulcissiina, pientissimus, vicesimus stb.

helyett, miként a 1 á-ik századi franczia nyelvben mondták : saint-isme,

altisme stb.
1 — Az összetétel is gyakori vala a latinban. Némely mellékneve-

ket t. i. nem lehetett fokozni máskép, mint körülírással (magis dubius,

maximé pius, minimé eximius stb.). Plautusban elfordul a lubens és formo-

sus is középfokú határozóval összekapcsolva (plus lubens etc). Ezeket vehet-

ték mintául az olasz és a franczia mindkét ága a középfok képzésében (piti

dolce, plus dous, plus doux) ; ellenben a spanyol, portugall és román

megtartá a magist (mas dulce, mais doce, mai dulce). A fels fokot mind-

nyájan újabb körülírással fejezték ki (il piu dolce, lo plus dous, le plus

doux stb.
2

A határozók képzésének csirái a latinban : Bona mente factum

Quint.), — Devota mente tuentur (Claudianus), — Iniqua mente concupi-

scat (Toursi Gergely).8 A középkori latin nyelv kezdetén találjuk : in alia

mente (olasz: altramente). E szót (mens-mente) foglalták le az összes ro-

mán nyelvek mente, ment, men, mint alakban.4 — Hasonló összetétellel

helyettesítették a sorhatározók ies képzjét (pl. quinquies = fr. cinq fois, ol.

cinque volta.).

Áttekintettük a latin és franczia nyelv alakiamnak f különhségeit

történeti fejldésük szerint s ugyanazon tüneményeket vettük észre, mint a

szókincs vizsgálatánál. Nevezetesen láttuk, hogy a név- és igeragok kopása,

a névelnek, összetett idknek stb. alakulása, szóval az összes megkülönböz-

tet vonások képzdése már magában a latinban megindul s természetes

folyamat szerint halad tova ; hogy e képzdés az összes román nyelvekben

hasonló, vagy igen rokon módon ment végbe ; hogy a nyelv lényeges szerke-

zetéhe egyetlen ideqen szó he nem csúszott, ellenkezleg, hogy még az étjakunk

tetszformák — nével, összetett idk — alkotó elemei is mind latinok: egy

szóval, hogy a franczia nyelv — úgy szintén többi román testvérei — annak

testébl való testek és csontjából való csontok. Ezért bátran alkalmazhatjuk

a francziára azt, a mit Müller Miksa az olaszról mond : «Az olasz nyelv a

latinnak új alakja. Az olasz új latin, vagy a latin régi olasz. A szül és gyer-

mek nevek csak különböz korszakot jelölnek egy ugyanazon nyelvnek

> Brachet: Gramm. hist. 167. lap.

J A hajdani egyszer fokozás maradványai a franciiában : meilleur (melior), pire

(peior), pis (peius), maire (major), majeur (majorem), moindre (minor), mmeur (mino-

rem), plusieurs (pluriores), seigneur (seniorem) ; továbbá a határozók közül : moiim

(minuH), pis (peius), plua (plus), mieux (melius). Brachet: U. o. 167. lap.

3 Brachet. U. o. 230. lap.

* Diez : Gramm, der Rom. Sprachen II. 432. Régi, egyszer alakok a fran-

cziában : bien (benei, mai (male), fórt (forte), juste (juste), vrni (vére), leüt (lente), vite

(vivide) stb. Brachet : Gramm. hist. 236. lap.

4á*
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növésében t.
1 — *A mi nyelvünk latin — mondja Reclus monumentális m-

vében — s ha a szók nem teljesen is, a kifejezés ereje és szabatossága által

talán a többi rokon nyelveknél is latinabb, épen ez által a franczia szellem

•klassikusabb, mint amazok. A francziák vegyes eredetek ugyan, de latin

nyelvnek s ezért jogosan számithatók a latin népek közé, a kikhez fajilag csak

csekély mértékben tartoznak*.*

Kimondható tehát végeredményül, hogy a franczia nyelv alakulásában

a latinnak f, dönt szerep jutott, a melyhez képest a töUá — ibér, gall,

görög stb. — befolyó* számba lehetetlen csekély. A germán elem hatását a

franczia nyelv megalakulására a következ részben fogjuk tárgyalni.

Még egy kérdést kell itt röviden kifejteni, azt t. i., mi történt a gall

nyelvvel a római uralom alatt? Élt-e és meddig, vagy nyomtalanul elveszett?

A történet arról tanúskodik, hogy nem veszett el, hanem tovább élt Gallia

különböz vidékein egész a VIII-ik század végéig. Nevezetesen : Ireneus,

lyoni püspök Kr. u. a Ilik században így ír egyik barátjának: • Mióta a

gallok között élek, meg kellett tanulnom nyelvüket.* 8 A Ill-ik században

AulusGellus: «Quasi nescio quid tusce aut gaüice dixisset, universi rise-

runt» és Ulpianus (f 230) : «Fideicommissa quocumque sermone relinqui

possunt non solum latina vei graeca, sed etiam pnnice vei gallicana.**

A IV-ikben Marcellus de Bordeaux orvosi rendelvényeiben a használandó

növényeket gall nyelven is megnevezi s megjegyzi, hogy a nevek némely

részét a nép ajkáról vette.
5 Az V-ikben Szt. Jeromos az ázsiai galaták nyelvét

összehasonlítván a trevirekével, azt mondja: «Galatas . . . . propriam lin-

guam eandemque habeve quam Treviros.* Akkor tehát még a trevirek —
kiknek területe a római civilisatio egyik leiepe, fvárosuk (Augusta Treviro-

rum=Trier) pedig több légiónak s császárnak lakó helye vala — saját, azaz

gall nyelven beszéltek.6 — St a gennán uralom sem képes kiirtani e nyel-

vet. Toursi Gergely és Fortunatus — galliai latin írók a Vl-ik század végén—
több szót idéznek belle, mint még él nyelvbl. Pl. *Avis quam alaudam
vocamus*, «Delubrum illud quod gallica lingua vaxto vocant» stb.Az egyházi

írók különböz helyeibl meggyzdünk, hogy a kelta nyelv a merovingok

alatt még élt Gallia különféle vidékein. 7 Az V-ik és Vl-ik században új lobbot

vet az si nyelv s vallás tisztelete Galliában az angolszászok ell Angliából

menekül törzsrokonaik közbenjárása által. Egy sereg kiváló bárd él ekkor,

1 Mnller Miksa: Nyelvtudóra. Felolv. I. 56. lap. Latin nyelven itt a népies dia-

lectusokat 8 nem az irodalmi nyelvet kell érteni.

* Elisé Reclus : Nouvelle Góographie II. 43. lap.

H Adelung : Mithrid. I. MT>. lap.

4 Belloguet : Gloss. Gatil. 48. lap.

* U. o. 48 1.

« Láttuk e munka elején, — 11. lap — hogy Kisázsiának közepe táján szintén

telepedtek meg gallok s hogy e tartományt róluk nevezték Galatiának.

De Belloguet : Gloss. Gaul. 50. lap.
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u. m. Aneurim, Llywarch, Talessin, Merlin s talán Gwenchlan, kinek énekét

oda fent a 21. lapon láttuk. Anyokzadik század végével azonban, úgy látszik,

az (isi nyelv Bretagneon kívül az egész Galliában kiveszett. A toursi zsinat

legalább — noha az a nevezett tartomány, a gallok mai egyetlen fészke

közelében folyt le — midn minden püspöknek meghagyja, hogy beszédét

fordíttassa le « paraszt latin,* vagy pedig «tudesk» nyelvre, a gallról nem
emlékszik többé.

1 A gall, mint nemzeti nyelv, megsznt létezni s csupán

mint •parasztnyelv tartotta fenn magát Bretagneban, Skócziában és Irland.

szigetéi mind e mai napig.

III. szakasz. Gallia a római uralom megsznése után.

A császárság a birodalom vénhedt kom. Az idegek, az inak szakadoz-

nak, az életer hanyatlik s az egész test rohamosan föloszlás felé siet. Okai

belsk és külsk. Belsk : az államtest finek esztelensége, féktelensége s

gyors változása ; a harczikedv, fegyelem, úgy szintén az si erkölcsök meg-

lazúlása, az idegenek elhatalmasodása a hadseregben s végre a legfbb

kormányhivataloknak is kezökre jutása ; küls okok : a barbár népeknek a

birodalom határain s-züntelen forrongása, ide-oda hullámzása, s abba gyakori

betolakodása. A keleti — ifjabb— fél sokáig daczol még a bontó elemekkel, a

nyugati — öregebb — azonban már az V-ik század végén megadja magát.

Tagjain, mint valami prredán, germán barbárok osztoznak.

A germán foglalás s az új államalakúidsok. Galliát korán, a birodalom

összeomlása eltt szakasztják el a törzstl. A 406-ik évet bezáró télen egy,

az addigiaknál iszonyúbb invásió történik Gallia területére, hasonló a régi

cimberek- és teutonokéhoz. Egy svévekböl, alánokból, Vandátokból s más

kalandor népekbl álló néptömeg Mayence-nél átkel a befagyott Rajnán s

több csapatra oszolva, mintegy megállapított terv szerint elárasztja s két évig

dúlja a tartománynak keleti, aztán délnyugati oldalát. «Ha a tenger összes

hullámai kiöntötték volna Gallia területére, nem követtek volna el ily ször-

ny pusztítást, » mondja Szt. Jeromos.2 Honorius megrémülve, minden erejét

Itália védelmére szedi össze, egymás után kivonván a légiókat Britanniából

és éjszaki Galliából.

Az így támadt zavarok között a római származású keresztyén Constan-

tinus, a bretagnei légió tagja, — majd valami Jovinus, egy alán segédsereg

vezére Mayence-ben mint trónkövetelk léptek fel s Galliából teljesen külön-

vált császárságot akartak alkotni ; de amazt két római tábornok, emezt

Ataulf, a nyugati góthok királya leverte. Ezért — s hogy megszabaduljanak

tle — Narbonia tartományt kapta teleped helynek, azzal a kötelezettséggel,

hogy a fentebb említett dúló csapatokat — a kiket Constantinus Hispániába

i De Belloguet : Gloss. (iául. 53. lap.

- Dareste : Hwt. de Francé I. 150. lap.
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zött át — megteininisítse. Athaulf ezt a megbízást is teljesíté* s miután a

ravennai udvar Narboniát elvétette tle, Hispániának birtokába jutott részét

megtartá. Második utódja Wallia Aquitanidt foglalta el egész a Loire-ig ; s

ezt át is engedték neki Gotliia vagy Gothidna név alatt (innét ma is:

Guyenne). 1

Hasonló módon bánt el Honorius a burgundokkal, a kik mindjárt a

svévek és alánok után jöttek be (407-ben) ; 413-ban nekik engedte az invásió

által elpusztított vidéket, t. i. azt a földet, a mely a Mosel és Rhone, a Rajna,

Jura és Loire között terit.

Az alsó Rajna mentén lakó frankok s tlük délre az allemannok szin-

tén szélesbiték területüket, amazok a Somme-ig, emezek a Vosges hegyekig

terjeszkedvén.2

így Gallia nagy része tényleg kiesett a római birodalom kormánya

alól ; jogilag azonban nem sznt meg annak része maradni. Ugyanis e bar-

bárok betelepítése hasonló vala a hajdani veteránok elhelyezéséhez, azzal a

különbséggel, hogy emezekét állami kötelességérzet, amazokét pedig tehetet-

lenségbl ered kénytelenség szülte. És pedig vagy a régi lakosság terhére

történt az, mint pl. Narboniában, a hol minden földbirtokos tartozott magá-

hoz fogadni bizonyos számú katonát s nekik adni lakása, jövedelme és rab-

szolgái Vs-adrészét, vagy a kincstár s az elnéptelenedett kolóniák területébl

osztottak nekik részt, mint a burgundoknak. 8 k tehát, noha megtarták saját

törvényeiket, szokásaikat, mégis római alattvalók maradtak. Iparkodtak is

alkalmazkodni annak szelleméhez. Athaulfnak Piacidiával való házassága

római szertartás szerint ment végbe, a barbár király római tógát viselt s

Orosius Pál tudósítása szerint mondogatni szokta, hogy * hajdan legforróbb

vágya vala a római név eltörlése s a császárság összes területén egy új, gótli

birodalom alapítása, a melyben Augustus szerepét játszsza ; miután azon-

ban tapasztalatból meggyzdött a fell, hogy az népe fegyelinezhetetlen,

s arra a véleményre jutott, hogy a törvényeket — ha azt akarjuk, hogy az

állam állam maradjon— nem szabad fölforgatni : az ellenkez oldalra hajolt

s abban keresi dicsségét, hogy a góthok erejét a római birodalom teljes

visszaállítására, st hatalma növelésére fordítsa, hogy így az utókor t »inint

a birodalom újjáépítjét » tisztelje. E végbl tartózkodók a háborútól 8 gon-

» A góthoknak, midn Galliába telepedtek, tömérdek rablott kincsük vala :

száz medencze tele arányúval, gyönpygyel és gyémánttal, 60 kehely, 15 tál, 20 evaii-

gyeliom-szekrény mind sáraranyból, drágakövekkel díszítve stb. Áiarik a legyzött

rómaiaktól 500,000 font aranyat. í:0,000 font ezüstöt, 4000 selyemöltönyt, :i skarlát

s:úuü brt és 30C0 font súlyú borsot kapott. Challamel : Mémoires I. 410.

" Dareste 1. 150. lap.

3 Pareste következtetés útján megállapítni próbálja a beköltözött barbárok

számát 8 úgy véli, hogy az összes góth nép nem állhatott többl (50—80,0C0 fegyve-

resnél, összesen 200,000 leieknél, a burgundok száma pedig jóval csekélyebb lehetett.

Ók tehát csupán az ürestétjet töltötték be a lakosság között.
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dosan a bókét keresi vala.
1

II. Theodorich a latint hivatalos nyelvvé tette

udvarában s római költket és tudósokat gyjtött maga köré. A góthok

különben már rég római felssóg alatt élvén, számos intézményt átvettek,

vagy legalább meghagytak, pl. az administratiót s a curiák rendszerét ; a bur-

gundok meg — mint békésebb természet, iparos nép — még könnyebben

hajoltak annak civilisatiójához. Törvényeik nem tettek különbséget római és

burgund között, királyaik magukat a római császár hadnagyainak tekintették

s különféle czímeket fogadtak el tlük ; udvaruk, tisztségeik egészen római

mintára vala szervezve s az összeházasodás nem volt tilos a két nép között.*

Ugyanig tettek a frankok, a kik Michelet szerint «a legkevésbbé eredeti s

költi lelk, de legfegyelmezhetbb barbárok voltak*.
8 Ezek számos külön-

vált és saját fejedelmek alatt él, de közös eredetüket ismer törzsbl állottak,

a melyek egy nagy « szövetséget* képeztek, ú. m. sicambrok vagy ripuarii

frankok — Köln és Tréves környékén, — saliusok — a mai Belgium és Fran-

cziaország északi határán, Tournai, Boulogne, Cambrai stb. városok környé-

kén — a chamavok stb. Szálas termetük, fehér képük, szikrázó kék szemük

8 rettenetes hangjuk vala; szakállukat leborotválták, csak fels ajkukon

hagytak kis vékony bajuszt ; hajukat pedig, a mely vágy természettói, vagy

valami mészlúgos viztl csodálatos szke vala, ell hosszan, hátúi röviden

viselték,
4 csupán a Faliusok egy törzsének fejedelmei ereszthették azt le,

• a hátuk közepéig*.5 Rövid, feszes ruhájuk s nagy, két él bárdjaik valának

(franciske). — k voltak a legvitézebbek; a többi barbárok is rettegtek

tlük (« Terror francorum*). •Határtalan becsvágygyal jönnek a világra —
mondja Sidonius Apollinarius— ; e szenvedélyben nevekedve, nem tudják mi

a hátrálás. Bár az ellenség túlnyomó száma, vagy a kedveztlen helyi viszo-

nyok miatt gyöngébbek is : a félelemnek sohasem engednek ; meghalnak, de

nem hódolnak. 7 Rettenthetlenek, az éghajlat viszontagságaival daczolók, a

békét, mint a szolgaság jelképét, megvetk. • Gyzelem, vagy halál!* ez jel-

szavuk. A római csapatok közé sorozva, « bevehetetlen bástyák*.
8 A IV-ik

század végéig kilencz hadparancsnokot, tizenkét ftisztet, öt tribünt, egy

római praefectust, egy f-niinistert (Arbogast) s egy királynét adtak a római

császárságnak. 9

Gallia új lakosai tehát — a különböz hadi és társadalmi szervezet

1 Michelet: Hist. de Francé I. 111. lap.

* Dareste : Hist. de Francé I. 180. Challamel : Méuioires du peuple francai*

I, 416. lap.

s Michelet : Hist. de Francé I. 189. lap.

* Challamel: Mémoires I. 428.

» U. o. I. 435. lap.

n U. o. I. 428. lap.

* Dareste I. 186. lap.

8 Challamel: Mémoires du peuple franv&is I. 4Ü1. lap.

9 Dareste : Hist. de Francé I. 186. lap.
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daczára is — meglehets békés egyességben éltek a régiekkel. Új, tökélete-

sebb viszonyok közé jutva, érezniök kellett tudatlanságukat s alkalmazkod-

niok kellett hozzájuk. Volt azonban egy tulajdonuk, mely tiszteletet szerzett

nekik a jelenben s biztosítá számukra a jövt : nyers erejük.
1 Hogy Gallia

uralma övék, világos volt ; csak az látszott bizonytalannak, melyiküké lesz

a hegemónia a többi fölött. Ez pedig attól függött, melyiknek sikeri meg-
nyernie a római gall lakosság rokonszenvét s a már hatalmas katholikus

papság támogatását.2 A sors a frankok számára tartá fenn e kedvezményt.

Afrank királyság Galliában. A frankok els jelentékeny fejedelme, a

kirl a történelem emlékezik, Meroveus fia Cliilderic. Ez iszonyú erkölcste-

lensége daczára vitéz férfiú vala, a ki a rómaiakkal szemben támadóiam

lépett fel, emelte népe Önérzetét s talán még — mint Fülöp Sándornak —
készítette azon terveket, a melyeknek valósítása fiára Chlodvigra maradt.*

Chlodvig 15 éves korában lépvén trónra, 5 évig nem tesz egyebet,

mint készüldik ; ekkor, 486-ban szövetkezik Ragnaehár-ral, a cambrai-i törzs

fejedelmével s ezzel együtt megtámadja Syagriust, Aegidius fiát, a ki Sois-

sonsból, mint székhelybl igazgatja vala *római királyság* -át. Legyzi s

országát elfoglalja. Ez volt az utolsó — noha csak névleges — római állam

Gallia földjén. A gyzelem tiszteletet szerez neki, kegyetlensége pedig a

figyelmet szilárdítja meg seregében.4 «Népe kezdett félni tle ;» mondja egy

történetíró.
6 A szomszédok azonban — fkép a thüringiai király, a kinek

nejét Chlodvig atyja elhódító, továbbá a svévek és allemannok — féltékeny-

ségbl rátörnek s kétséges, vájjon ennyi ellenséggel szemben megállhattak

volna-e a frankok, ha valami rendkívüli esemény segítségükre nem jön.

E rendkivüli esemény megtörtént. A burgundok elég hatalmas királyá-

nak, Gondebaudnak két leánya vala (Chrosna és Clotilda), a kik közül a

második katholikus vallásban neveikedék fel s kegyességérl és okosságáról

messze földön hires vala. Chlodvig megkérette feleségnek, s az atya nem
merte megtagadni. Nagy ünnepélyességgel ment végbe az eskü\ Soissons-

ban a frankok megelégedésére s a gall papság nagy örömére, a kik egy jobb

jöv hajnalát látták abban felderülni. Valóban a királyné mindent elkövetett

férje megtérítésére s annyit legalább elért, hogy Chlodvig hajlandósága fel-

i "Gúnyoljuk s megvetjük ket, de . . . félünk tlük • mondja Sidonius Apolli-

narius. Dareste I. 174.

2 A góthokat s burgundokat nagyon akadályozta ebben ariánus vallásuk.

8 Erkölcstelenségéért a frankok letették s Aegidiust, római patríciust választották

meg. Ez azonban törvénytelen adóival meggyülöltette magát ; azért Childeric könnyen
elzte s trónját visszafoglalta. Tournai-ban temették el nagy ünnepélyességgel lovával,

szolgáival s aranyos ékszereivel együtt. Sírját 1653 máj. á7-én felfedezték s benne meg-

találták saját képével s eme felírással ékített pecsétnyomóját: «Childerici regis*. Szép.

férfias, egészen borotvált arcz. Chall. I. 439.

4 Egy katonáját, a ki egy évvel azeltt vakmeren ellene mondott volt, a csa-

patszemlén saját kezével sújtá agyon. Chal. 439.

* H. Martin : Hist. pop. de Francé I. 58. lap.
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ébredt s megengedte, hogy fiukat, Ingómért, megkereszteljék. De a gyermek

meghalt s Chlodvig ismét bosszúval telt el a keresztyén isten iránt. Második

fia Chlodomér életben maradása azonban kiengesztelé. 1

Ez alatt a svévek és allemannok folyvást dúlták a Rajnán inneni tarto-

mányokat. A frankok Tolbiacumnál (ma Zülpicb, Kölntol nem igen messze)

találkoztak s ütköztek meg velük (496-ban). Siegbert (Sighebert = gyzelem-

ben tündökl), a ripuarii frankok királya, sebesülve hullott le lováról,

Chlodvig hadai bomladoztak s a gyzelem már-már az ellenség részére haj-

lott. Chlodvig isteneit hivá segítségül, de hasztalan. Ekkor égre emelvén

kezeit felláálta : « Jézus Krisztus, a kit Clotild az él isten fia gyanánt magasz-

tal, a ki — azt mondják — megsegíted a szenvedket, s gyzelmet szerzesz

a benned bízóknak, hatalmadtól kérem dicsségemet ! Ha diadalt veszesz

ellenségeimen s bebizonyítod karod erejét, a melyet hiv néped dicsit, én is

hinni fogok nevednek.** Kérése teljesedett s a megtért király dönt diadalt

aratott ellenségein.

Haza térvén, fogadalmához hiven oktattatni kezdé magát a keresztyén

hitben8
s még ugyanannak az évnek karácsonán meg is keresztelkedett két

nvérével, 3000 frank harczossal és nagy számú udvar-hölgyével együtt.

A reimsi Szt-Márton templomban ment végbe az imposáns ünnepély. A falak

sznyegekkel voltak bevonva s fehér függönyökkel diszítve. Midn a király

kíséretével az oltárhoz lépett, a monda szerint — minthogy a szent olajat

hozó pap nem bírt áthatolni a tömegen — fehér galamb jelent meg, szájá-

ban palaczkocskát tartva, a melynek tartalma drága illattal önté el a kápol-

nát. Isten küldé, mondák a jelenlevk, a püspök könyörgésére, hogy a szer-

tartás bevégzdhessék. Tömjén s balzsamos viaszgyertyák illata tölte be a

szentélyt. Remi püspök Chlodvig felkenése közben ez ünnepélyes szavakat

monda: « Hajtsd meg fejed alázattal, sicambriai, s imádd azt, a kit megéget-

tél s égesd meg, a kit imádtál*.4

Ez az esemény roppant fontosságú volt (iallia népének s nyelvének

megalakulására, síit az egész emberiség fejh'Msére nézve. Béke és szövetség

ünnepe volt az Róma és a barbárság, Gallia és a hódító germánok, az egy-

házi és világi hatalom között ; kiengeszteldés a múlttal, záloga egy szebb

jövnek s ez által a civilisatió haladásának. Ha ez nem történik, a római

egyház talán soha sem jutott volna a hatalomnak azon magas polczára,

honnét fejedelmeket emelt s buktatott meg s nem játszhatott volna oly üdvös

szerepet az emberiség mveldése történetében, a mint — minden túlzás

i Challamel : Mémoires du peuple francais I. 4-41—442.

' U. ott. 443.

' Ez alkalommal nem egy mulatságos epizód történt. Pl. midn egyszer Kemi
soissonsi püspök a Krisztus megfeszítésének történetét magyarázá neki, dühösen fel-

kiáltott : « Miért nem lehettem ott frankjaimmal, hogy megbosszulhattam volna a rajta

elkövetett méltatlanságot ! • Chall. 443.

4 Challamel : Mémoires : I. 444. 1.
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és tévelygés daczára — ekként játszott. Az egyházi Kóma volt az, a mely a

közép koron át — mint az ó korban a világi Róma — a félig vad, ellenséges

népeket egy nagy családba egyesíté s míg egyfell az emberek figyelmét foly-

vást a földön tiíli dolgokra irányozván, az idealizmus érzékét ápolta lelkük-

ben : addig az ókor civilisatiójának vívmányait megrzé egy öntudatra ébre-

dés, egy új tevékenység korszakának számára. A sicambriai pogány fejedelem

megtérése sokkal járult Róma ezen dics hivatásának megalapításához.

A római egyház, a mely ekkor már egyetlen európai fejedelmet sem
számíthatott kebelében * felfogta e lépés fontosságát. A saját diadalát látta

benne s azt, a ki neki e gyzelmet megszerzó, hálájának s kitüntetésének

jeleivel halmozta el. Anastasius pápa «az egyház legidsebb, egyetlen fiá»-nak

és « vasoszlopa»-nak nevezte. Avitus viennei püspök ezt irá neki : »Az ön hite

a mi diadalunk »* s a gall papság és a nép bizalommal s reménynyel néz vala

reá, mint hazája függetlenségének jövendbeli visszaszerzjére.

Ettl fogva Chlodvig élete folytonos harczok és gyzelmek sorozata.

Ipát, Gondebaud burgundi királyt megtámadja, legyzi s adófizetésre és a

kath. vallás felvételére kényszeríti. II. Alarik góth király maga szólítja fel

barátságra s állandó békére. Megkötik, áldomását is inegiszszák (Amboise

mellett, a Loirenak Szt. János nev szigetén) ; de alig válnak el, Chlodvig

felkiált: * Bosszant, hogy Gallia legjobb részét ezek az arianusok birják; gye-

rünk, isién segedelmével gyzzük le ket s hajtsuk hatalmunk alá országukat

;

jót fixjunl ezzel miveim, mert a föld itjen kövér *.
z Katonái helyeslik szándékát

s megesküsznek, hogy nem bocsátanak borotvát állukhoz, míg le nem gyzik
a góthokat. A többi törzs vitézei is nagy számmal sereglenek hozzája. 507-ben

történt a hadjárat. Chlodvig Remi püspöktl megáldva s azzal a fogadással

indul el, hogy ha gyz, basilikát építtet Parisban a Szt. Genovéva hegyén Szt.

Péter és Pál apostol tiszteletére. A Clain folyó mellett, Poitierstl délre

legyzte s tulajdon kezével ölte meg Alarikot, s elfoglalta országát a Pro-

vence-ig.

Ilyen módon megnövelvén hatalmát kifelé, nemzetének belügyeire for-

dítá figyelmét. Eddig csak saját törzsének — a sicambroknak — volt királya,

az összes « frankok szövetségéinek pedig csupán hadban vezére. Most azon-

ban egy nagy eszme, az egyesítés eszméje ragadta meg elméjét ; minthogy

azonban minden törzsnek megvoltak saját, vele rokon vérbl származott

királyaik, a kik nem akartak lemondani, elször ezektl kellett megszaba-

dulni. Árulással, hitezegéssel és kegyetlenséggel egyenként ártalmatlanná

tette ket. 4 Három gyzelembe s négy rokongyilkosságba került neki az ösz-

1 A többiek mind arianusok voltak.

* Challamel : Mémoires. (Gregor. Tnron. Lib. II. Caput 31. után.) Lásd : Reeueil

deshist. deFranee IV. 49—50 lap.

* Challamel : I. 445.

* A ripuari törzs királyának Chlodericnek, Siegbert fiának eztizeni: « Apád öreg

és fél lábára sánta; ha meghalna, királyságára és barátságomra számithatnál ». Ez meg

-
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szes frankok feletti uralom. Ekkor Tournáiban hálát adott az istennek a

sikerért. Szt Eleuther a templom küszöbén fogadta, elsorolta vétkeit, meg-

gyóntatta, engesztel misét mondott s egész éjjel sirva könyörgött érte ; akkor

reggel kijelenté, hogy az isteni kegyelem feloldá t. Chlodvig megköszönte az

isten és a püspök szivességét s azzal be volt fejezve a király-gyilkolások ügye. 1

Új kitüntetésekkel halmozták el. I. Anastasius, byzanti császár konsúli

jelvényeket s drágaköves diadémot küldött neki ; a toursi Szent Márton-

templomban ölté magára a hatalom eme jelvényeit. Midn innét a székes-

egyházba lovagolt, római császárok módjára arany s ezüst pénzt szórt a nép

közé, a melynek egyik lapján Anastasius képe, másikon e felirás vala: tVic-

toria Augusto regi, viro illnstri Clodoveco* . Ettl fogva •Consúl és Augustusi-

nak hivatta magát
;
pénzt azonban nem veretett a saját képére. — Dicsségét

nem sokkal élte túl : 511 novemberében hirtelen meghalt Parisban, 45 éves

korában. Ugyanott temették el az általa épített templomban.*

Chlodvig emléke szép színben maradt az utókorra. Minthogy a legyil-

kolt királyok elfoglalt kincseibl s földjébl gazdagon ajándékozá az egyháza-

kat s belle templomokat, zárdákat építtetett. — mintegy részt juttatván a

zsákmányból szövetségesének, a keresztyén istennek — : az egyház elnézte

bneit s legendákkal vonta köri alakját. Maga Toursi Gergely is — a ki

máskülönben részrehajlatlan eladásra törekszik — igy lelkesedik mellette :

•Minden dolga sikerit, mert egyenes szívvel jár vala isten eltt !»
8 Mi e véres

kez, képmutató apostoltól megvetéssel s iszonyodással fordulunk ugyan el

:

mindazáltal lehetetlen megtagadnunk elismerésünket a vitéz fejedelemtl és

ügyes politikustól, a ki népeket gyzött le, országokat hódított meg s eszélyes-

ségével metfretc (rallia etjywtumek én ihuílh'mUjárwík alapját.

gyilkoltatja apját. Akkor Chlodvig embereket küld oda, hogy mutassa meg kincseit. Mig

a király lehajolva kezével a kincses Rzekrényben babrál, az egyik követ bárddal ketté

szeli fejét. Chlodvig Kölnben megjelenik az egybegylt nép eltt 8 képmutatóan igy

hzóI : «E gyilkolásokban semmi részem. Ontliattam volna-e rokon-vért? Hisz ez tiltott

dolog. De ha már megesett, egy tanácsot adnék, ha ráállanátok. Fogadjatok el engem

pártfogónak.* Köln lakói helyeselték s nagy lelkesedéssel paizsra emelve, királyukká

kiáltották. — A tengerparti frankok — morinok — királyát Cararicot fiával együtt

elfogatta s hajukat lenyiretve kolostorba küldte; azután megértvén, hogy a fiú azt

monda, «a lenyesett lomb kihajt,* mindkettt lefejezteté s kincseiket s országukat

elfoglalá. — A cambrai-i frank királyt Raguachart, Syagrius elleni hadjáratában szö-

vetségesét s legjobb segítségét haddal legyzte s az elfutónak — midn általa megvesz-

tegetett testrei kötözve elébe vivék — fejét e szavakkal: »Mtrt gyaláztad meg csalá-

dunkat azzal, hogy magadat meghagytad kötözni*, ketté hasítá. Rignomert, a mausi

királyt meggyilkoltatta. Ekként folytatta mködését egész addig, a mig egyedül maradt

;

ekkor igy kiáltott fel összegylt katonái eltt: «Óh én boldogtalan már úgy maradok,

mint egy utas idegenek között. Egyetlen rokonom sincs többé, a ki szerencsétlenség

esetén segedelmemre jöhetne ! • Challamel I. 448—449.

1 Challamel : Mémoires I. 449.

2 U. ott. 449-450.
3 V. ott. 449. lap.
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Chlodvig fiai és utódai csak bneit örökölték atyjuknak. A rokon-gyil-

kolás, több-nejség, erszakosság napi renden vannak a királyi családban.

Chlodvig 4 fia közül csak Lothár hagy utódokat, ennek négy fia közül csak

egynek vannak gyermekei. Az utánuk következ nemzedék ifjan hal el. Min-

den meroving tizenöt éves korában már apa, harmincz éves korában agg.

Sokan el sem érik ezt a kort, 20—28 év között halnak el.
1 Uralkodásuk bor-

zalmait, mint valami sötét felleg, koronázza meg a két vetélytárs királynnek

— Fredegundának (Chilperichné) és Brunhildának (Siegbertné) — versen-

gése, vérengzése, határtalan bnei s az utóbbinak szörny halála.*

E gyászos korszakot örökös osztozás, veszekedés, foglalás és gyilkosság

tölti ki, a mely id alatt a királyi tekintély aláhanyatlik s az ország több

elvált részre szakad. Különösen luírom fö állam kezd tömörülni a benne lakó

népségek szerént, u. m. ; Burgundia (a Jurától délre ; lakosai burgundok s

allemannok). Atistrasia (Oster-rike, a Rajna, Maas és Mosel mellett, tiszta

frank lakossággal) s Xemtria (Ni-oster-rike, a Mosel, Loire és az Óceán

között, frank és római gall népességgel). Határaik azonban, fkép a két

utóbbié, örökösen ingadoznak. Szerencse, hogy egy családból származott

királyok pálczaja alatt állottak s igy az egywgnék nemi látszatát megtartották.

E királyok emlitést sem érdemelnek. Csupán kett emelkedik ki a többi hit-

vány közül, u. m. : Siegbert (561—575), a Brunhilda férje, szigorú erkölcsíí

férfiú s Dagobert (628—638), a kinek birodalma az Elbétl az Óceánig s a

Cseherdotl a Pyrenaíkig terjed vala. Arany trónról osztott igazságot, fény-

zéssel vette magát köri s megtartá sok feleségét. « Észak Salamoná»-nak

nevezték. 3
volt az utolsó meroving, ki tényleg viselte a kormánypálezát.

Utána a major dommok kezébe ment át a hatalom.

Nevezetesen Siegbert és Brunhilda kis kom fiának II. Childebertnek

idejében történt, hogy Austrasia nagyjai Chrodinost rendelték a kis király

mellé gyámnak « udvari fbiró* néven.4 Példájukat a többi országok is

utánozták. E lúvatalnokok — a kiket a római gall nép «majores domus» vagy

«duces palát ii • névvel nevezett — eleintén az udvari nép és palota felügyeli

voltak, politikai szerepkör nélkül ; késbb azonbank kezelték a kincstárt, elnö-

költek a népgyléseken, intézték a jószágadományozásokat, st ha király nem
volt, a hadat is vezették. Helyettes vagy alkirályok voltak ; az oklevelek igy

is nevezik ket («subreguli»). Dagobert után a kormányzás minden ága

kezükbe került; a királyoknak csak a hatalom küls jelei — a hosszú haj, a

trónon ülés, a követek kihallgatása stb. — maradtak meg, a feleleteket azon-

ban a mairek diktálták szájukba. Ezentúl föld, ház, csekély évi díj s korlátolt

i Michelet: Hist. de Francé I. 173. lap.

* Három napig kínozták, akkor lófarkához kötve meghurezolták 8 tagjait a kato-

nák tzre hányva megégették. Challamel I. 476.

3 Challamel : I. 479.
4 Majorvei dux palatii. IJ. o
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számú cselédség tette a királyok összes vagyonát, úgy hogy az országgylésbe

is közönséges ökörszekéren mentek. 1

Kezdetben mindhárom országnak külön majorja vala. HeristaUi Pipin

azonban fegyverrel diadalmaskodván társain (Testrynél 687-ben), kezéhez

ragadta az összes hatalmat. Elfoglalta a királyi kincseket, a hadsereget a

maga hségére esketé s ugyanazokat egy csomó új gróf, herczeg stb. kineve-

zésével lekötelezte. Utóda törvénytelen fia Martell Károly a poitiersi diadallal

{732-ben az arabok felett) gyarapítá tekintélyét. Végre Pipin ügyes cselfogás-

sal megfosztá az elsatnyult merovingokat (III. Childeric) a koronától és saját

fejére téteté azt. Ezzel egy új frank dynastiának ln alapítója.
5

Nagy Károly uralkodása s érdemei sokkal ismeretesebbek, mint sem

itt részletesen el kelljen ket sorolnunk. Negyvenhárom évi kormányzása

alatt ötvenöt hadjárata s számos diadala által Európa egész derekára kiter-

jészté birodalmát s rendet és erélyes kormányzást hozott be a különféle, inga-

dozó népség tartományokba. Feltámasztá a régi római czivilizáczióból azt,

a mi az új viszonyokhoz alkalmazható vala, pl. az egységes közigazgatást és

törvénykezést ; ezen kivül általánossá tette a r. kath. vallást s az egyháznak

a papi tized behozatala s a világi biróság alól elvonása által korlátlan hatal-

mat adott.
8 Birodalmát számos fokozatosan alárendelt herczegségre, gróf-

ságra stb. osztván, s azokat eladományozván, megvetette a földhöz kötött

hbériség alapját. Mveltség tekintetében Galliát egyszerre magas rangra

«melte, úgy hogy méltán nevezték el uralkodását «els renaissance»-nak

Francziaországban.4 Udvara az akkori világ legels tudósait magába foglaló

akadémia és iskola volt, a melynek közoktatásügyi ministere Alcuin, legszor-

galmasabb növendéke maga a nagy fejedelem vala. A már-már feledésbe ment

görög és latin classicusokat risszahelyezé jogaikba s maga is latin verse-

léssel és görög gyakorlatokkal tölte üres idejét. — A germánok nemzeti éne-

keik gyjtjét s els nyelvtanírójukat tisztelik benne.

Utódai folytatták . . . nem az , hanem a hitvány merovingok példáját.

Ismét versengés, gylölet, esküszegés, titkos szövetség apa és testvér ellen

harapódzik el a királyi udvarban. Egy sincs, a ki szellemi fennsbbséget gyako-

rolt volna a többi felett s össze tudta volna tartani a Nagy Károly vas keze

i Dareste : Hist. de Francé I. 309.

* Pipin óta a király-választás csak úgy volt érvényes, ha a papság is — tényleg

vagy hallgatással — beleegyezését adta. Innét az • isten kegyelmébl király* nevezet

melyet a merovingok még nem viseltek volt. Választáskor esküt tett le, hogy védeni

fogja a hitet, egyházat, alattvalói személyes szabadságát stb., épen mint a mai alkot-

mányos országok fejedelmei. Dareste I. 337.
8 «Episcopi justitias faciant in snas parochias Comites quoque nostri

veniant ad judicium episcoporunM Capitul. ann. 749. C. IV. Michelet: Hist. de Francé

I. 325. lap, 123-ik jegyzet.

* A második volt a Xl-ik század vége s a 3-ik a XV. és XVTI-ik század. Amp.
Hist. litt. de Francé III. 33. lap. Az els renaissanceban tnik fel a fr. nyelv elször

mint népnyelv a mayence-i zsinat kánonai között ; a 2-ikban emelkedik irodalmi szín-

vonalra s a 3-ikban kezddik az nj francziu w/,Wi\ mely tart máig. U. o. 34 lap.
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által egy keretbe szorított, de fajra, szokásokra, vallásra és mveltségi fokra

nézve igen különböz népeket. Végre is csata dönté el a dolgot (FontanetnéL

Auxerre közelében 841. jun. 25-én), melyben Lothár frankjai engedni voltak

kénytelenek Lajos és Károly nagyobb számú — gall és germán — seregének.

Midn e két utóbbi fejedelem hadseregük jelenlétében egymással véd- és

daczszövetségre lép (Strassburg mellett a Rajna partján 842 február 24-én)
r

Lothár is jónak látja kiegyezni velük (Verdimnél 843 aug. )
l Ekkor Xagy

Karol tf öröksége három, egymástól fii(fftétlen Irirodalomra szakad, u. m.

:

Itáliára — Lothár | igazgatása alatt — hozzá tartozván a mai Hollandia,

Belgium, Lotharingia, Burgundia, Dauphiné és Provence, szóval egy széles

földterület a tengerparti Alpesektl fel az éjszaki tengerig ; Germániára —
melyet Német Lajos kapott — s Galliára— a nevezett megcsonkításokkal—
a mely Kopasz Károlyé leit. A császárság, mint puszta czím, Lothárnál maradt.2

A darabolásnak azonban még nem lett vége. A karolingok gyors kiha-

lása hol egyik, hol másik országban új osztozásokat vont maga után, gyönge

-

ségük pedig okozta, hogy hatalmas hbéresek függetlenné tették magukat,8

fkép mióta megnyerték a királytól, hogy birtokuk örökölhet legyen, i A
kiersy-sur-oise-i charta 877-ben). Ez oklevél megfosztá Kopasz Károlyt földjei

nagy részétl s a hatalmat a hbéresek kezébe szolgáltatta át. Vastag Károly,

a Német Lajos tía, még egyszer egyesíti Nagy Károly egész birodalmát

(886-ban), de gyávaságáért 4 Neustria nagyjai megharagszanak reá, leteszik

(887) és Ers Róbert párisi gróf fiát Ódát (Eudes) választják meg (888), a ki

igen vitézül védelmezte Parist a normannok ellenében.
6

() Együgy Károly

fondorlatai daczára fenntartá magát a trónon s Szt.-Denisben a Karolingok

mellé temették el 897-ben. Még négy Karoling — Együgy Károly, Tenge-

rentúli Lajos, Lothár s Rest (V.) Lajos — törekszik a hatalomért a 10-ik szá-

zadon át folyvást ellenkirályokkal küzdve (Odó testvére Róbert, « Francia

herczege*. Nagy Hugó « párisi gróf és franciái berezeg* stb.) de sikertelenül:

087 jul. 3-án a noyoni országgylés Capet Hugót választja meg királynak x

ez egy új, nemzeti (román) dynastia megalapítója lesz.

Most e munkácska egyik legfbb pontjához ertünk, t. i. ahhoz a kérdés-

hez, hogyan alakált át a galliai frank (tehát germán) királyság románná s

mi részük volt a germánoknak a franezia nemzet és nyelv megalaladmában !

Láttuk a megelz lapokon a telepedéseket. Tudjuk, hogy Bretagnet

és a déli tengerpart némely vidékeit kivéve germánok foglalják el Gallia dere-

t Henri Martin : Hist. pop. de Francé \\i. lap.

- U. o. 114. lap.

8 A potiersi é8 barcellónai grófok csaknem teljes függetlenséget erszakoltak ki

;

Somenoe felvette a * Bretagne királya* czimet s elszakítá országát a Károlyétól, Boso
berezeg pedig « Provence királyá»-nak czímezteté magát 879-ben. (Fvárosa Vieime.)

U. ott. 114.

4 H. Martul. I. 148 lap, Cliallamel II. áSl—á8K. lap.

* Alatta Francziaország ismét számos kisebb részre boralik, u. m. : a tulajdon-

képeui Francziaország, Lotharingia, a két Burgundia stb.
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kának nagy részét. Igen, de k nem jöttek valami rengeteg számmal, csupán

apróbb hódító csapatokban. Több franczia történetíró
l Chlodvig * bandáját

»

nem becsüli többre 5—6 ezer embernél ; Guizot szerént az egész burgund

nemzet nem haladta meg a 60 ezer lelket, * s Diez és Brachet 1 2 ezerre

teszik a hódító frankok számát, mig a római gallokét az utóbbi 6 miihóra

emeli. 8 Annyi bizonyos, hogy a régi lakosok számbeli többségre nézve sok-

szorta fölülmúlták a jövevényeket.— Tudjuk továbbá, hogy ez utóbbiak nem
képeztek egységes nemzetet, hanem nyelvre és szokásokra meglehetsen

különböz törzseket, a melyeknek tagjai az üres terleteken szétszórva, mint-

egy a benszülöttek közé beékelve telepedtek le s egymással is gyakran ver-

sengnek vala. Adjuk hozzá a merovingok korában dúló gyilkos harczokat, a

melyekben — minthogy azok a hódító királyi család tagjai között és érde-

kében folytak — valószínm leginkább (jermán vér pazarlódott, mig a római

gall népség azalatt számban és erben folyvást növekszik vala : s mindjárt

valószínnek, sót sziikségképinek fogjuk találni a germán elem kijnisztulását

(rallia földén.

Aztán a római civilisatió ereje ! A barbárok elbbi patriarchális élet-

módjukból örökölt intézményeikkel nem tudtak mit csinálni a római Galliá-

ban, a hol a földek felmérve, a városok bekerítve, a tulajdonjog, adózás, köz-

igazgatás stb. szabályozva vala. Ha meg akartak élni, kénytelenek voltak

utánozni azt. Pedig a czivilizáczió oly bvös szer, hogy ha valaki egyszer

ivott belle, mindig ersebben szomjazza azt. S épen a római czivilizáeziónak

megvolt az az ereje, hogy senki sem tidajdoníthatta el a nélkül, hogy egy-

szersmind maya is rómaivá ne váljék gondolkodásra, szokásra és nyelvre nézve.

E nemzet szellemi tevékenységének roppant emlékei : a kvárosok, utak.

hidak, vízvezetékek és versenypályák, a kitn hadszervezet és rendezett tár-

sadalom, a vele járó szép rend, kényelem és élvezet hatalmas befolyást gya-

korolhatott képzeldésükre s felkölté utánzási vágyukat. «A barbár ember —
úgy mond Guizot — személyesen megvethette a rómait, de a római világ a

maga összességében valami felsbb dolognak tnt fel eltte ; ezért a hódítás

korszakának valamennyi nagy férfiai, u. m. : az Alarikok, Athaulfok, Theodo-

rikok stb. midn ledöntik s lábbal tapodják a római társadalmat, ugyanakkor

minden erejükkel utánozni iparkodnak azt.»
4 Minél felvilágosultabb s m-

veltebb volt, vagy akart lenni valamely fejedelem, vagy egyes ember a barbá-

rok közül : annál nagyobb buzgósággal törekedett magáévá tenni a római

miveltséget s a mi vele együtt járt, a nyelvet.

Hathatósan elmozdítá ez átalakulást a római világ két fennmaradt

1 Michelet : Hist. de Francé I. llá.Challamel : Mémoires : I. 431. 1.

- Michelet idézi I. 1*2. lapon.

3 tA frankok kör&lbelöl 12,000-en lehettek, többen nemi. Diez Gramm, der Rom.
Spr. I. 64. lap. Brachet Gramm. hist. á9. lap.

* Guizot után (Histoire de la civilisation en Francé I) Dareste I. 18á. 1.
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intézménye : a község és az egyház.
1 Láttuk hogy Chlodvig, mihelyt a kath.

hitre tért, azonnal ledönté a választó falat a rómaiak, gallok és germánok

között. A vallásosság eme korában, midn az emberek egymást hit szerént

becsülték : az tette egyértelm volt azzal, mintha ma egy hódító fejedelem

felveszi a meghódított ország nyelvét, szokásait stb. Ez is, az is tüstént kien-

geszteli a nemzetet maga iránt s megteszi az els lépést az összeolvadásra.—
Ne feledjük végre, hogy e sokféle barbár nép nyelve meglehetsen különböz

s teljesen mivéletlen vala ; kellett tehát egy Közös nyelvet váUisztaniok, melyen

egymást megérthessék s szellemi szükségeiket Melegítsék. Hogy ez nem lehetett

8 nem volt más, mint a latin, arról a történelem kétségtelenül tanúskodik.

Chlodvig és Nagy Károly, a germánság két foszlopa, egész környezetükkel

ersen mivelik a latint s törvényeik mind ezen a nyelven szerkesztvék.

Ezek után tehát a germánok hatását a késbbi Franeziaország meg-

alakulására a következkben foglalhatjuk össze

:

a) Elvágván a szoros köteléket Róma és Gallia között, ez utóbbiban

eltörölték a római súlyos adózási rendszert, feloldozták a lakosságot a gyám-

ság alól * s szabadabb és önállóbb cselekvésre szoktatták ket. A községek,

vidékek kénytelenek voltak maguk gondoskodni védelmükrl, a mi megint a

vitézségnek jó iskolája volt reájuk nézve. A Vl-ik századtól kezdve a •provin-

ciák kormányzói* helyett a « városi kormányzók* nevei töltik be a történel-

met. s A furak várakat, kastélyokat építenek, s a városok lakossága fegyvert

fog
;

pl. 890-ben elzi a normannokat.4 — Erkölcsi tekintetben is jó hatással

voltak. Emelték a személyes bátorságot, a becsületérzést, a tisztaságszeretetet,

a nk tiszteletét s a szabadságra és egyenlségre törekvést.

b) Visszaszerzik Galliának politikai önállóságát. Chlodvig azzal, hogy

ers katonai, katholikus s a politikai Kómától független monarchiát alapít, a

galloknak századok óta táplált vágyait valósítja, úgy hogy t kell tartanunk a
mai Franeziaország els alajntójának. b A hódító frankok adják vissza Gallia

szabadságát.

c) Az ö közbejövetelük eltörli e tartományba7t a latin mveltséget és

i Az els íí szakadatlan háborúk zivatarai közepette, midn a szántóvet soha-

sem tudhatta, ki fogja learatni munkája gyümölcsét, oltalmat s menedéket nyújtó pon-

túi szolgál vala. Benne élt még a hajdani jog, törvény és összetartás érzetének magva,

a melyet a barbárok is elbb-utóbb elsajátítani voltak kénytelenek. Az egyház pedig a

maga erkölcsi tekintélyével s a hajdani Kómára emlékezteti) szervezetével s humánis -

ticus, egységesít irányával különösen alkalmas átjárót képezett az új barbár nemzetek
s a régi czivilizált Róma között. A kett sok tekintetben egymásba olvadt ; számos
községnek feje a püspök vala, s viszont az egyházak jól szervezett községhez hason-

lítottak.

* A légiókat Honorius vonta ki Galliából s Britanniából Itália védelmére 409-ben;

440 óta pedig megengedték a galloknak az önvédelemre való fel fegyverkezést. Dareste

Hist. de Francé I. 168. Az adózásról lásd Michelet Hist. de Francéi. 111. lapját.

« Michelet Hist. de F'rance I. Iái.

4 Ampere : Hist. littér. de Francé Hl. 261.

* A második Capet Hugó, a « nemzeti dynnstia* megteremtje.
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sietteti a népies latin vagy román nyelvnek teljes elszakadását az irodalmi

nyelvtol. (Lásd fentebb az 57. lapon).

Az új nyelv fogamzása. Galliában a IV-ik és V-ik században — mint

az 53-ik lapon láttuk — a latin irodalom még meglehetsen gazdag ; a Vll-ik

és Vül-ikban alig találunk egyebet néhány száraz krónikánál s legendánál.

A pogány mveltség már megsznt, az új csak most sztilemlik. Kerül egy-két

kiváló mveltség férfiú, pl. Szt Avitus ( f525-ben),Auvergnei Gergely toursi

püspök, a «Frank egyháztörténet* szerzje s az folytatója Fredegarius ;*

továbbá Gondebaud, 1. Childebert, Chilperic királyok, Radegonde királyné s

más furak,* a társalgás nyelve a fejedelmek s elkelk között a latin marad

ugyan : azonban ez nem a régi classiats többé, hanem romlott, törvényhez nem
szabott, barbár szavakkal tisztátalanított nyelv. «Nescio litteras» (nem tudok

olvasni), ez az általános jelszó. A harcz és erszakoskodás e korszakában a

társadalom egészen elvadul, maga a papság is — a mveltség egyetlen táma-

sza — eldurvul, a tudatlanság általánossá válik. Az egyház pártokra szakad s

bnökbe merül. (Ellenpápák, Johanna, több-nejség stb.) Nincs semmi tör-

vény, semmi elmélet, melyhez alkalmazkodjanak. Toursi Gergely maga be-

vallja, hogy nem tudja megkülönböztetni a latinban az eseteket, nemet és

számot? Zakariás pápa igy ersít meg egy keresztelést : »Ego te bajJtiso in

nomine patria et filia et spiritussancti.»*St tovább mennek : túlbuzgóságuk-

baji tiltják a latin nyelvtan tanulását. Nagy Gergely pápa például Didier-t, a

viennei püspököt igy feddi egyik levelében: tOly dolgot hallottam önrl, a

melyet említeni is szégyenlek. Azt mondják, hogy ön (fraternitas tua) bizo-

nyos személyeket nyelvtanra tanít. Szórnom dolog . . . mert Jupiter és Jézus

Krisztus magasztalása nem történhetik ugyanazzal a szájjal ».
6

«Részemrl
— folytatja — nem kerülöm a barbarismusokat s megvetem a praepositiók

eseteinek megtartását ; mert méltatlanságnak tartanám az isteni igét Donatus

grammatista törvényei alá hajtani.*
6 ifven emberek között nem csuda, ha

kipusztul a mveltség s Nagy Károly külföldrl kénytelen hozatni férfiakai,

a kik az olvasás és irás elemeire tanítsák a fejedelmet és környezetét. Neki

magának sem lehetett valami fejlett Ízlése és irodalmi mveltsége, niert

ilyen latin verseket gyártott

:

•Hoc tibi car* decns, Carolus miserabile camen
Edidit.t 7

1 Challani el : Mémoires du peuple francais n. 109.

3 U. o. n. 109 és H. 119—láO lapokon.

* Ampere : Hist. littéraire de Francé IH. 477. lap.

4 Demogeot : Hist. de la littér. francaise 54. 1.

U. o. 58. lap.

8 Demogeot ; Hist. de la littér. fr. 53. Donatus t. i. egy eretnek felekezet alapi-

tója vala.

7 Hugó fiának fejfájára készité ezt a hibás verset. Demogeot : U. o. 42. 1.

Philologiai Közlöny. VIII. .">. 43

Digitized by VjOOQIC



650 VARGA BÁLINT.

E sötét, zavaros , változékony korszakban kellett a népies latin nyelvnek

elszakadnia a latintól s új román nyelvvé alakulnia. Valóban adataink van-

nak ez utóbbinak már a Vll-dik században létezésérl. Nevezetesen Szent

Mummolint a krónika szerént azért választották meg noyoni püspökké

(660-ban), mert -jártas vala nem csak a teuton, hanem a román nyelvben

is.
1 Szent Adalhard * Életé » -ben pedig (corbiai apát, 750-ben) azt olvassuk,

hogy «ha köz, azaz román nyelven beszélt, azt hitted volna, semmi más nyel-

vet nem tud ; a teutonban igen tündökölt s a latinban senki sem múlta
fölül «.* E két idézetbl kiviláglik, hogy a román nyelvet a hetedik század má-
sodik felében mar az irodalmi latintól külön álló nyelvnek tartották. A
további megléteit számos feljegyzés bizonyítja. Pl. a toursi zsinat — 803-ban,

azaz még Nagy Károly életében — azt rendeli a papoknak, hogy «könnyebb

megértés végett tudesk, latin és román nyelven prédikáljanak.

«

8 A reimsi

(813), strassburgi (842), arlesi (851) zsinatok megújítják e rendeletet. Mind
ennek alapján nem csak az látszik bizonyosnak, hogy Nagy Károly idejében a

franczia nyelv már vahísággal élt, hanem az is, hogy egyházi czélokra haszná-

latos volt a latin helyett.
*

Az egységesít kormánya alatt a népek és nemzetiségek nem igen

mozgolódhattak ; utódai idejében azonban mindig élesebb a különbség a

Rajna jobb és bal felén lakó népek között. Német Lajos franczia, Kopasz

Károly pedig német nyelven mondják el a hségi esküt egymás serege eltt

kétségtelenül azért, mert ezé túlnyomólag francziákból, amazé pedig néme-

tekbl állott.
5 Ez az ellentét határozott kifejezést nyer a verduni egyezségben,

a mely Galliát s Germániát örökre elkülöníti egymástól. Az utóbbinak lakosai

hívek maradnak a germán uralkodó családhoz, mig a gallok folyvást ellen -

királyokat állítanak saját nemzetükben* hbérurakból. Midn Rollon, Nor-

mandia herczege, hséget fogadott Együgy Károlynak (91 l-ben), s esküjét

e szavakkal kezdé : «By goU, -minden jelenlevk hangos kaczagásra fakad-

tak*, a mibl Demogeot szerint az tnik ki, hogy a nevezett király udvarában

i tOuia praevalebat non tantum in teutonica, sed etiam in romána lingua.

»

Brachet : Gr. hist. 33. Diez : Gramm. I. 1 18.

2 Qui si vulgari, id est romána lingua loqueretur, omnium aliarum putaretur

inscius ; si ver teutonica, enitebat perfectius ; si latina, in nulla omnium absolutius.

Brachet : Gramm. hist. 33. Diez Gramm. I. 119. (Acta Sanctorum I. 416.)

3 Demogeot : Hist. de la littér, fr. 50. 1.

4 Saját szavai támogatják e következtetést. «Senki se bigyje — monda a nagy
fejedelem — hogy az istent csak három nyelven lehet imádni* stb. Amp. Hist. littér. de

Fr. II. 43 1. E bárom nyelv nem lehetett más, mint a latin, román és germán. Ö tehát

nem csak frankoknak, hanem francziáhnak a királya is volt.

5
« Franczia* és < német* itt anacbronismusok s csak a mai viszonyokra vonatko-

zólag állhatnak meg. Akkor még nem nevezték sem azt •francziának*, sem ezt «alle-

mandnak*. A romai uralom idejében a lingua gaUica a régi celtát jelenté, latina a

rómait, germana a germánt. Az V ik századtól kezdve latiná-n csak a tudós vagy irodalmi

nyelvet értik, ellentétben a népies • vulgari*, rustica vagy romána t-val (Amerika hóditói

a spanyolul tudó indiánokat nevezték volt latinoknak). A vulgari* azonban germán tartó-
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senki sem érté többé a germán nyelvet.
1 Bizonyos azonban, hogy Capet Hugó

sem germánul, sem latinul mm tudott. Ugyanis Ottó, német császár, Rómá-

ban négy szem közt akarván vele értekezni (981-ben), megegyeztek, hogy <i

herczeg csupán egy püspök kíséretében jelenjék meg, a ki majd a császár latin

beszédjét Hugónak salját nyelvén tolmácsolja.*

így alapit a Capet-ház egy nj, nemzeti dynastiát s így lesz az ezredik

ér a franczia nyelv és nemzet megalakulásának betetézje, szentesítiíje.

Germán nyomok a franczia nyelvben. A román és germán fajnak ez az

élet-halál harcza nem maradhatott nyomtalanul egymásra. Két nemzet, a

melyek egymással közelrl és hosszan érintkeznek, okvetlen több kevesebb

szót kölcsönöznek egymástól. Rendszerént a hézagokat pótolják ki kölcsö-

nösen. Minthogy pedig a civilisálatlan népnek szkebb a gondolatköre, tehát

fogalomjegyei is : többnyire ez szokott rászorulni a másikra. Nagyjában igy

történt ez a germánnal és latinnal is. Minthogy azonban a germán telepedk

számos oly intézményt honosítottak meg a római provinciákban, a melyeket

ezeknek lakosai nem ismertek, tehát reá szavaik sem voltak : az ellenkez is

megesett, t. i. a miveltebb latin vett át szókat a miveletlenebb germántól.

Diez «Wörterbuch»-jában az összes román nyelvekbl 930 részint élo, részint

elavult germán szót állít össze, a melyek azonban «nem mind kétségbevon

-

hatlanok»
;

3 Brachet pedig « mintegy 900»-ra teszi a latinba átment összes

germán szókincset.
4 Abban mindketten megegyeznek, hogy ezeket már ma-

gának a latinnak kellett átvennie s belle örökölték az új nyelvek, különben

érthetetlen volna, hogyan van az, hogy nagy részük valamennyi román nyelv-

ízen megvan. Leggazdagabb a franczia mintegy 450 szóval,
5 az olaszban 1 AO

van, mely a többiben nem fordul el ; a délnyugatiakban 50, végre az oláhban

legkevesebb.6

Germán szók a francziában.

a) Leggyakoriabbak a hadi életlx'il vett szók, a mit — tudván, hogy k
képezték a hadsereg zömét — igen természetesnek kell találnunk. Ilyenek :

Hiányokban ez utóbbit is jelenté, melynek neve tudenk v. teotisk is vala. Frankia eleintén

a Rajna-parti szfik területnek, Chlodvig után Gallia északkeleti felének a Loire-ig,

Nagy Károly alatt az egész birodalomnak neve vala (nyelve : «lingua £rancisca») ; a csá-

szári czimmel együtt kizárólag Németországra száll át. A franczia és ullemund nevek késb-
biek ; amaz a Capet-család si birtokától Ile-de-Francetól, emez az allemannoktól --a
germánok egyik jelentékeny törzsétl — ered, a kik Burgundiától északkeletre laktak.

Francziaorszg tehát nem Frankország, mert ez germán vala, amaz pedig román.
1 Henri Martin e nevetést annak tulajdonítja, hogy a katona, a ki Roilón helyett

a király lábát megcsókolta, oly magasra emelte azt, hogy a király feldlt székében. Hist.

popul, de Francé I. Iá3. 1.

2 «Utrege latialiter loquente episcopus, latinitatis interpres, duci quid quid dice-

retur, indicaret.t Ampere : Hist. littér. de Fr. III. 490. 1.

» Diez: Gramm, der Rom. Sprachen I. 66.

* Brachet : Gramm. hist. 31. 1.

* Brachet : Dictionn. étymologiqne XXXVHI. 1.

« Diez : U. o. I. 67. 1.
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guerre (ófn. weiTa), heauiue (helin), haubert (halsberc), auberge (beri-

berga), fanon (fahne), gonfanon (gundfahne), továbbá bourg, boulevard (bol-

werk) \ bache (hacke), dagne (degen), garde (wardja) stb.* Sokat a fejld
franczia nyelv késbb elejtett, pl. : beffroi (rtorony), bricole és espringole

(liajító gép), targe (sisak) sahs (kard) stb.

b) a hiíhériségre s a politikai viszonyokra vonatkozó kifejezések : ban
(bann), mail (mabal), allod (ald), fief (fief), ordalie (ordál), herold stb.

Sajátságos, bogy a czímek közül csak kevés maradt meg, u. m. : báron (wa-

ron), marécbal (maraliskalb), sénéchal (siniskaJh), échanson (schenko), écbe-

vin (skepeno). A többiekre a római császári kormány irodája által adott neve-

ket tartották meg,8
pl. comte (comitem), duc (ducem), prince (principem) stb.

c) hajózási, tengerészeti mszók: esquif (scbiff), cingler (sigla), flotté

(floti), chaloupe (sloop), cajute (kajiút), mát (mást) stb. Ide számíthatók a

világtájak nevei is, a melyek valószinen a normann hajósok által kerültek a

francziába, t. i. sud, nord, est, ouest stb.

d) természeti tárgyak, mezei élet köréitl vett szók: belier (belliainel),

élan (elenthier), biche (bicce), renard (reinhart), crapaud (creep), écrevisse

(krebiz) ;
groseille (krausbeere), framboise (braambezie), mousse (moos),laud

(land), gazon (waso), gerbe (garba),
5 jardin (gartin), hutte (hutta), lierde

(herde), créche (chrípfa) stb.
y

e) abstraet név kevés van, azok is többnyire sötét\ kellemetlen fogalmat

jelentenek, pl. affre (eiver), háté (haste), haine (haz), orgueil (urguoli), 7

haillon, grimace, grimoire stb.

f) annál több van melléknév és ige, pl. blanc (blanh), bnin (brann),

franc ^ frank), frais (frisc), gris (gris), laid (leid) etc. briser; (brestan), danser

(dansn), glisser (glitsen), hair (hazn), dé-chirer (skerran). é-craser (krassa),

garer (warön) stb.
s

g) a germán mythologia és babona is szolgáltatott néhány kifejezést

:

Vaudemont (Wodani-inons), fairé la nique (Neken volt a vizek rossz szel-

leme), drle (Troli = boszorkány), garou, loupgarou (Wenvolf), cauchemar

(mar), grimoire (giima) stb.
10

h) Diez fontosnak tartja az /, a, u hangzókkal váltakozó — germán

jelleg — indulatszók meglételét a román nyelvekben pl. német : bif-baf-buf,

kling-klang ; franczia : pif-paf, mic-mac ; olasz : tric-trac, majlandi fliccb-

I - « Jirachct : Gramm. hist. 30-31. Ampere : Hist. litt. de Francé II. Iái—125.

;

V. az : Formation de la laugue francaise 340- 343. ; Diez : Gramm. I. 67—69. lap.

3 Hippolyte CocheriN : Origine et formátum de la langue fr. 41. lap.

R Diez : Gramm, der Rom. típrachen I. 69—70.
n Ampere : Formation de la langne fr. 342 —343.

• Diez : l*. o. I. 70.

» Diez : Ü. ott.

II Ampore szeréut = gúnyolni, a szótár szeróut =- megvetni.
1,1 Amp. Hist. littér. II. 131-132. Diez 1. fentebb.
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flacch-flucch stb.
1 Szerintünk ez véletlen találkozás, a mely az embernek

abból a jellemvonásából magyarázható, hogy egyenl érzelmeket hasonló han-

gokkal fejez ki.

Mind e szók— a mint már az idézett példákból is meggyzdhettünk—
nagy mérv változásokat szenvedtek a francziában. Nevezetesen : a) alalcjuk

lágyidt, kopott, pl. a kemény eh, sk, ck, g, t eltompult eh (s), g (zs), d-vé

(reich = riche, scala = échelle, hacke = hache, gartin = garden) ; a szókezd

w-bl gn lett (werra = guerre) ; b) mások alkalmazkodtak a nyelv hangtani

törvényeihez (a chevals = chevaux mintájára lialsberg = heaubert, helm =
heaume stb.) ; c) soknakjelentése változott meg éspedig gyakran rosszabbra, sót

ellenkezre, pl. land a németben = szántó föld, a frban = terméketlen föld

;

ross a ló költi neve, a frban rosse = gebe ; buch eredetileg tölgyfapáleza,

könyv, a frban bouquin = régi kopott irás ; herr = úr, frban panvre

here = szegény ördög ; mund = száj, fr. moue = fintorított száj.
9 A baro

ellenben nyert méltóságban, eredetileg = közharezos, majd szolgakatona,

késbb birtokos nemes.8

A mi már a germán befolyást illeti a jranczia nyelv szerkezetére, syn-

ta.risára, szórendjére stb. azt bátran összefoglalhatjuk ez egy szóban: semmi.

Brachet legalább igy vélekedik* és Diez maga sem tagadja, hogy «A német

fízóanyag elsajátítása által a román nyelvcsalád semmi lényeges megháborítást

nem szenvedett szerkezetében*. Hozzá teszi ugyan, hogy « szóképzésük azon-

ban néhány leszármazást s összetétel -fajtát el nem tagadhat, úgy szintén syn-

taxisukban is némely nyomok fedezhetk fel *
, de rögtön meggyengíti azt ezen

folytatással : « ez apróságok azonban elenyésznek a nyelv egész szerkezetében.
5

így hát túlzottnak kell bélyegeznünk Müller Miksa eme szavait: «Az újkori

román nyelvjárások — abban az alakban, a melyben a nyolezadik század után

megjelennek, valóságos új -latin nyelvjárások, elsajátítva a germán barbá-

rok által ; s telve vannak nem csak germán szavakkal, hanem germán Kifeje-

zésekkel, szólamokkal és szerkezetekkel is». Továbbá: »A franczia nyelv pro-

vinciális latin, a melyet a germán frankok beszéltek, s épen igy fajúit el —
iimbár csekélyebb mértékben — minden egyéb román nyelvjárás*.

Úgy látszik a különben páratlan itélo tehetség nyelvtudóst amaz elbbi,

fiatal korában koczkáztatott véleménye kisérti, a melyet egy régibb munká-

jában ekként fejezett ki: «Az olasz sokkal idegenebb a latíntól, mint az új

fels német a régi fels némettl, az új görög a régi görögtol, st a bengáli a

sanskrittól. Ennek az az oka, hogy a román nyelvek nem a latint képviselik*

1 Diez : Gramm, der Kora. Sprachenl. 71.

a Ampere ; Hist. littér. de Francé H. 125—120.
a Hippolyte Cocheris : Origine et formation de la langue fr. 25 1. Igy emelkedett,

az ambassadeur és ministre azok jelentése is. U. o, 26.

* Brachet : Gramm. hist. 31. 1.

* Diez : ü. o. I. 71. 1.

"' Müller Miksa : Nyelvtudom. Felolv. I. 185. 1.
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a mint az Olaszország vagy a provinciák román lakossága ajkán természetesen

fejldött volna, hanem azt a latint, a melyet idegen és pedig német népek

tanultak s tulajdonítanak el. A román nyelvek a román ajkról elront, német

ajkra átültetett 8 ott fejldött latin nyelvnek szülöttei.
1 Hogy ez Galliában leg-

alább, nem áll, a 76-ik lapon történeti okokkal mutattuk meg. — De hisz

épen ersen tagadja a nyelvek keveredését, mondván : • Kelta emberbl
lehet angol, kelta és angol vér vegyülhet egymásról. De nyelvek soha sem

vegyültek egymással? Továbbá « Az angol germán nyelv . . . Egyetlen egy csöpp

idegen vér sem hatolhatott be az angol nyelvnek szerves rendszerébe ».
s Pedig

abban sokkal több ám a román elem, mint a francziában a germán. Hogy
értsük hát ama ^germán ajkon fejldést ! * — Müller theoriája bebizonyítá-

sára a következ példákra támaszkodik. A fr. hant a latin altusból ered. de a

német hoch okozta, hogy lihenetessé lett ; épen igy vhtlare = hurler (nem.

heulen). Az ignis, sinere, segnis helyettesítését feu (focus), laisser (laxare).

lache (laxus) szavakkal a germán feuer (és funkeln), lassen (ófeln. lázán) és

laz hatása eredményezte. Idézi még a következ szavakat : baitre (pugnare

helyett batuere, angolszász beadó, bed), grand (magnus helyett grandis, német
gross), tailler (seindere h. taleare, óném. tailon, tail) és szószerinti fordítá-

sokat : á-venir (zu-kunft), contré-e (gegen-d).* Littré elösmeri, hogy a fel-

hozott példákon érzik némi germán hatás, sot Mourain de Souderval után

megtoldja ezen «gothismusokkal • : par-donner (ver-geben), mé-fait (miss-

thal) stb. Mindazáltal teljes erejével tiltakozik azon következtetés ellen, a

melyet Müller kivon, t. i. hogy a román nyelvek nem egyebek volnának, mint

a germánok által beszélt latina

Eredmény. A germánok politikailag lényeges hatással voltak Gallia

függetlenségének visszaszerzésére s ez által a franczia nemzet képzdésére

:

járultak ez utóbbinak megalakulásához — mint a rómaiak — törzseikkel és

vérükkel ; a nyelv szókincsét jelentékeny mértékben gazdagították : magának
a franczia nyelv rendszerének megalakulásában azonban csak alárendelt,

lényegtelen szerepük vala.

A franczia nyelv, megalakulásának elsíi századaiban. Az új nyelv

koránt sem volt oly tiszta és tökéletes, mint a mai. Hosszas csiszoláson kellett

keresztül mennie, mig oda jutott, a hol most van. Szerencséje vala, hogy
mindjárt megszülemlése után irodalmi czélokra kezdték használni, a mi a

tökéletesítés leggyorsabb eszköze. A franczia nyelv, a mely a VI. és VII- ik

században vált el végkép a népies latintól, a Villák és IX ik században már
irott emlékeket is matathat fel. Ilyenek:

> Über deutsclie Schattirung ronianischer Worte ; Littré idézi : Hist. de la langue
fr. 1. 97.

- Müller Miksa : Nyelvtudom. Felölv. 1.68. 1.

8 U. ott. I. 69. lap.

4 Szintén Littré idézeteibl : Hist. de la langue francaine I. 99— 102. lapokon.
* Iiittré : Hint. de la langue francaise I. lOá l.
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1. A *reichenaui jegyzetek* (Gloses de Reichenau), a melynek kora

körülbelol a 768-ik évig, azaz Nagy Károly trónralépéséig vihet vissza ; e

szerént ezerszáz éreméi régibb.
1 Ez egy bibliafordítás-, vagy magyarázat-töre-

dék, a melynek lapján bal fell a latin szavak vannak, jobb fell pedig a

franczia magyarázat. Ide igtatjuk egy darabját a megfelel franczia szókkal

együtt :

Bibliai szöeg. O franczia magyarázat. Uj franczia fordítás.

minas menatoes menaces

galea helmo heaume
tugurium cabanna cabanne

singulariter solamente seulement

caementarii macioni macon
sindones linciolo liuceul

sagma soma somme stb.-

E töredék, bármily durva nyelven van is szerkesztve, roppant fontos,

mert ez az els ismeretes franczia nyelvemlék, s mert kétségtelenné teszi azt,

a mit fentebb különféle irók feljegyzéseibl következtettünk, t. i. hogy Nagy
Karoly idejében a nép egy része francziáúl .beszélt, * st magának a büszke

hódítónak is kellett francziáúl beszélni próbálgatnia ».
8

2. A stransburgi eskü szövege, a melynek egyik darabját maga Német

Lajos, másikát Kopasz Károly katonái esküdték volt 842-ben. Nithard rizte

meg számunkra a német szöveggel együtt.* Adjuk mindkettt, úgy szintén a

latin és magyar fordítást.

A) Els darab,

a) ó francziáúl. b) konyhai latin nyelven.

Pro deo amour et pro christian poblo et Pro Deo amore et pro christiano populo

nostro commuu salvament, d'ist di in avant, et nostro communi salvamento, de isto die

in quant Deus savir et podir me dunat, si in ab ante, in quautum Deua sapere et potiri

salvarai eo cist meon fradre Karlo, et in ad- me donat, sic salvavero ego hunc istum

judha, et in cadhrna cosa, si cum om per meum fratrem Karolnm, et in adjutatnm

dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi et in quaqne nna oansa, si cum homo per

altresi fazet ; et ab Ludher nul plaid nun- directum suum fratrem salvare debet, in eo

quam prindrai qui, meon vol, cist meon quid üle mihi alterum sic facérét ; et ab

fradre Karle in damno sit. Ludhero nullum placitum nunquam pren-

dero quid, mea voluntate, hunc istum meum
fratrem Karolum in damno sit.*

» Holtzmann M. fedezte fel 1863-ban a reichenaui könyvtár egyik kéziratán.

Brachet : Gramm. hist. 33. lap.

2 Brachet : Gramm. hist. 44. 1.

» ü. o. 34. 1.

4 Lásd fentebb a 75-ik lapon. Abból, hogy Kopasz Károly serege, s ez eltt maga

Német Lajos is francziáúl esküsznek, világos, hogy a sereg nagyobb részének ezen kellett

beszélnie. — A szöveg Nithardnak, Nagy Károly unokájának (790—853) s Kopasz Károly

titkárának • Frankok története* czimü müvében maradt fenn (Dl. könyv, V. Cap.). A kéz-

irat a 9-dik századból való s Rómában van. Facsimiléjét Roquefort (Glossarium I. XX)

és Chevallet (Hist. de la langue fr. I. 83.) közölték.

* Hippolyte Cocheris : Origine et formation de langue francaise 56. 1.
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e) új francziáál.

Pour l'amour de Dieu et pour le salut du

peuple chrétien et notre commnn salut, de

ce jour en avant, antant que Dieu me donne

savoir et pouvoir, je sauverai mon frere

CharleR que voüá et en aide et en chaque

chose — ainsi qu'on dóit, selon la justice,

sauver son frére — pourvu qu'il en fasse de

mérne pour moi ; et ne prendrai jamais avec

Lndher aucun accomodement qui, par ma
volonté, sóit au préjudice de mon frere

Charles ici présent. 1

d) magyarul.

Az isten szerelméért s a keresztén nép
és a mi közös jólétünkért e mai naptól fog-

yást, a mennyire csak Isten tudnom és bír-

nom engedi, annyira fogom oltalmazni ezt

a testvéremet Károlyt mind segítségemmel,

mind egyéb ügyben (a mint az embernek
igazság szerént oltalmaznia is kell testvérét I.

ha t. i. velem viszont ezt fogja cselekedni ;

és Luthertl soha semmi egyességet nem
fogok elfogadni, a mely, tudtommal, ennek
az én Károly testvéremnek kárára váljék.

a) ó francziáúl.

Si Lodhuwigs sagrament, que son fradre

Karlo jurát, conservat, et Karlus meos sen-

dra de sua part non los tanit, si io returnar

non l'intpois, ne io, ne neuls cui eo retur-

nar int pois, in nulla adjudha contra Lod-

huwig non li iv er.a

c) új francziáúl.

Si Louis garde le serment, qu'il a juré á

son frere Charles ; et que Charles mon
maitre, de son cöté, ne le tienne pas, si je

ne Ten puis détourner, ni moi, ni nul que

j'en puis détourner, ne lui serai en aide

cotitre Louis. 4

B) Második darab.

b) ti németül.

Oba Kari then eid, then er siuemo bruo-

dher Ludhuwige gesour, geleistit, indi Lud-
huwig min herro then er imo gesuor forb-

rihchit, ob ich inán es irwenden ne mag, noh
ih nohthero nohhein, then ich es irwenden

mag, widher Karle imo ce follustilne wirdhu.

d) magyarul.

Ha Lajos az esküt, a melyet. Károly test-

vérének esküvék, megállja, Károly pedig, az

én uram, a maga részérl nem tartja meg,
és én öt attól (a megszegéstl) nem tudom
visszatéríteni : akkor sem én, sem senki, a

kit tle elpártoltathatok, nem leszünk neki

segítségére Lajos ellen.

A mint látjuk, a nyelv nem egészen ment a latin befolyástól (in dainno

sit, conservat etc.) ; Ampere provencei nyomokat is vesz rajta észre (aniour

e. h. amor, in avant e. h. en avant.)
6

3. fáwk Szent EulaliáróL* Körlbell száz évvel újabb, mint a meg-

elz. Hiwhald benediktinus másolta le egy német énekkel együtt. Minthogy

i Brachet : Gramm. hist. 36. és Hippolyte Cocheris : Origine et form. de la 1. fr.

57. lap. — Az ó német sziweg a következ : In godes mina ind tlies cristianes folches ind

nnser bedhero gehaltnisi, fon theserao dage frammoders, so fram so mir got gewizci indi

mahd furgibit, so hal dich tesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruodher

scal, in thiu thas er míg so sama duo, indi mit Lndheren in nohheiniu thing ne gegangen,.

the minan willon imo ce scadhen werdhen. Diez : Altromanischen Sprachdenkmale 5—6. 1.

a Brachet : Gramm. hist. 36—37.

Diez : Altrom. Sprachdenkmale 5. lap.

4 Brachet : Gramm. hist. 37. lap. A franczia fordítást részint Brachet, részint

Hipp. Cocheris könyvébl, néhol egyeztetve,másutt a szükséghez képest módosítva adom.
* Ampere : Hist. littéraire IH. 487.

Hoffmann von Fallersleben fedezte fel 1837-ben a valencienues-i könyvtárban, a
hová a belgiumi Szent-Armand apátság könyvtárából került volt. Hipp. Cocheris : Origine

et formátum 57. lap. Willens adta ki (Elnonensia, Gand 1837.) ; facsimile Chevalletnél.
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ez utóbbit III. Lajos tiszteletére irták, a ki 882-ben halt meg, úgy vélik, hogy

amaz is legalább a 9-ik század végérl való. Számos tisztán latin szó fordul

el benne (rex, post, volat, christus, clementia stb.) ; mindazáltal jobban

hasonlít a francziához, mint a két elbbi és pedig inkább az északihoz, mint

a délihez, noha a «buona pulcella*, «sempre» *4b. egészen olasz alakok. Ide

igtatjuk els felét franczia fordításával együtt.

a) ó franczia szöveg. b) új franczia fordítás.

Biiona pulcella fut Eolalia. Eulalie fut bonne pucelle.

Bel auret corps, bellezour auima. Elle avait beau corps, áme plus beUe.

Uoldrent la veintre li Deo inimi. Les ennem is de Dieu voulurent la vaincre,

Uoldrent la fairé diaule servir. Voulurent la fairé servir le diable,

Elle n'ont eskoltet les mais conselliers, Elle n' éconta les mauvais conseillers,

Qu'elle Deo raneiet ebi maent sns en ciel, Qu' elle renie Dieu, qui demeure sus en ciel,

Ne por or, ned argent, ne paramenz, Ni pour or, ni pour argent, ni parure

Por manatce regiéi ne preiemen
;

Ni menace royale, ni priere

Neule cose non la pouret omque pleier, Ni aucune cbosse ne put jamais plier

Ln polle sempre nom amast lo Deo menés- La jeune fille (á dire) qu' elle n ! aimát pas

tier. toujours le service de Dieu.

E por o fut presente de Maximiien. Et pour cela elle fut présentée a Maximien,

Chi rex eret a cels dis soure pagiens. Qui était en ces jours roi sur les paiens.

Elli enortet, dout lei nonque chielt, II l'exhorte ce dönt ne chaut á elle,

Qued elle fuiet lo nom christiien. Qu' tllefuie le nom chrétien.

EH' ent a donet lo suon element, Elle ressemble en elle-méme toute sa force.

Melz sostendreiet les compendementz, Elle aime mieux soutenir la torture

Qu' elle perdesse sa virginitet

;

Que de perdre sa virginité.

Por o s' furet morte a grand honestet. Pour cela elle mourut á grandé honnéteté. 1

Hogy azonban mennyire közel állott még a franczia a latinhoz, kitnik

e néhány sor összehasonlításából

:

Bnona pulcella fut Eulalia, Bona puella fit Eulalia,

Bel avret corps, bellezour anima. Bellum haberet corpus, bellior anima.

Voldrent la veintre li Deo inimi, Voluerunt illám vincere illi Deo inimici,

Voldrent la fairé diavle servir. Voluerunt illám facere diabolum servire.-'

A franczia nyelv gyors felvirágzása. A X-ik században az emlékek sza-

porodnak («Jézus Krisztus kínszenvedésérl » , «Autuni Szent Leodegar élete

»

ötb. czim legendák). A XI—XlII-iJcbol pedig már eyy gazdag irodalmat

mutathatunk fel, a melynél fogva méltán nevezhetjük e korszakot a franczia

nyelv és irodalom els virdgzdskordnali. Igaz, hogy ez akkor két, egymástól

jelentékenyen különböz ágra oszlott volt s a déli — mely késbb kiment

divatból — fejlettebb vala, mint az északi — a mely az egész Francziaország

irodalmi nyelve lett— : mindazonáltal a költi tevékenység mindkét vidéken

i Hipp. Cocherí8 : Origine et formation 58—59. lap.
•-1 U. o. 60. 1.
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igen élénk vala.
1 Amott a bájos troubadour-énekek, itt az epos, majd a törté-

netírás képezik a termékenység legszebb gyümölcseit. — A Capet ház — a

mely eleintén csak a Paristól délkeletre s észak-nyugatra elnyúló Ile-de-

France keskeny tartománynak vala ura — tapintatos politikával lassanként

kiterjeszti hatalmát s ezzel együtt az udvari nyelv divatát Francziaországnak

egész északkeleti részére. A mveltség feléled s Paris a tudományosság közép-

pontja lesz.
2 A franczia nyelv túlhágja az ország határait. A hódító norman-

nok átviszik s a kormányzás és törvényhozás nyelvévé teszik Angliában* s

ugyan k a közép tenger országaiban is elteijesztik. St — úgy látszik —
diplomatiai rangra is emelkedik. Feljegyezték ugyanis, hogy egy Szent Mi-
hály-hegyi barátot — Róbert király alatt (906— 1031) több fejedelemhez kül-

döztek, mert ige?ijól érté a franczia nyelvet.
4. Német-, Olasz- és Spanyol-

országban lefordítják, utánozzák s úgy bámulják a franczia irodalom termékeit

mint a XVIlI-ik században egész Európa Voltairet. A velenczei Marco Polo

francziáúl beszéli el utazásainak történetét s Brunetto Latini, Dante tanítója

e nyelven hja « Bölcsesség kincse » czim müvét, «mert — úgy mond — a

franczia legkedveltebb és legdivatosabb nyelv ».
5 Benvenuto de Imola olasz

szerzetes a XlV-ik század végén igy füstölög : « Csodálkozom és boszankodom,

látván hogy egész nemzetségünk a franczia szokásokat majmolja, ön-nyelvét

megveti s csak az könyveiket bámulja. »
6

így Francziaország, a melyet germán telepedök foglaltak el, frankok

hódítottak meg s birtak több mint háromszáz éven át (511—843) s frank-

uralkodó ház kormányzott még ezután is csaknem másfél századon keresztül

:

az ezredik értlfogva mint saját nyelvvel, dy?iastiával, szokásokkal biró román
nyelv állam tihrik fel, amely az összes európai országok között egyik legels

rangot foglalja el, s a mely attól fogva folyvást vezérszerepet játszik az embe-

riség szabadsága és mveldése történetében.

1 Az északi nyelvet «langue d'oil»-, a délit «langue d'oc»-nak vagy provencaluak

szokták nevezni. Ez utóbbi korAn, már a Xll-ik században magas irodalmi fejlettséget

ér el, de lá7á-töl (Languedoc tartomány elfoglalásától fogva) az északi ert vesz rajta s

mindig szkebb térre szorítja. A lágy, bájos nyelv erösebb testvére nyomása alatt végre
puszta paraszt-nyelvvé sülyed alá. Jelenleg Proveuce, Languedoc és Gascogne tartomá-
nyokban beszélik még.

* A párisi egyetem — 1200-ban alapították — fkép a 13-ik század elején hiresedik

el. Erre vonatkozik a következ középkori rossz latin vers :

Filii nobilium dum sünt jimiores,

Mittuntur in Franciam íieri doctores. Brachet. Gramm, hist.41. 1.

« Hóditó Vilmos és 30,000 francziáúl beszél normannja. Hivatalos nyelv maradt
1060-tól a XlV-ik századig.

4 Ampere : Hist. littéraire de Francé III. 494.

•'• Brachet : Gramm. hist. 40 lap.

fi U. o. 41. lap.
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Végig mentünk a franczia nemzet és nyelv fogamzásának phasisain.

Láttuk, hogyan állott el amaz ibér, gall, görög, római és germán vér elegye-

désébl ; hogyan szidemlett emez— a különféle idegen háborgatások közepette

— kizárólag a népies latinból, mily izmos vala már csecsem korában —
Herkulesként megfojtván az életére tör hatalmas kigyókat, a latint és ger-

mánt — ; hogyan serdült fel s emelkedék paraszt állapotából irodalmi szin-

vonalra s hogyan jutott uralomra Francziaországban és azon kivl. Ez csak

egy része azon tervnek, a melyet e munkácska szerzje eredetileg kitzött,

(•A franczia nyelv története »), de a melyet mostan id hiánya miatt tel-

jesen kidolgozni képtelen. Pedig érdekes lett volna tovább nyomozni, hogyan

vesz ert az ile-de-france-i udvari nyelvszokás a déli nyelven s az északi

három — normandiai, picardiai s burgundiai — dialectuson, hogyan veti el

— a XlV-dik század els felében— a két esetés declinatiót
1
s változik át a mai

modern nyelvvé ; hogyan ersödött az meg a XVI-ik században hatalmas irók

— Montaigne, Calvin stb.— által, hogyan heverte ki a XVII-ik században az

olaszoskodás és régieskedés nyavalyáját, a spanyoloskodás hóbortját — ama-

zoktól Malherbe, ettl Moliére tisztitá meg — , mignem a Corneille, Racine,

Moliere, Pascal, Bossuet, stb classikus nyelvévé emelkedett, a melynél nagyobb

tökéletességet — a görögöt is beleértve — nyelv alig ért el valaha. — Ezután

jellemezni kellett volna a XVIII- ik és XlX-ik század nyelvét, mint az emberi

gondolkozás és érzés kifejezésének egyik legfinomabb mszerét ; s végre fel kel-

lett volna említeni azt a több ezerre menó idegen szót,a melyek afranczia nyelvbe

a legújabb idben részint az angolból, részint a régi classicusokból beszivárog-

tak s annak egyszer, nemes külsejét egy kissé megtarkították.8 Mind ez egy

másik dolgozat tárgya lesz, ha ugyan az auspiciumok kedvezni fognak.

Záradékul csak azt említjük fel, hogy a franczia nyelv, úgy a mint

jelenleg van, szóböségre nézve nem éri ngyan utói az angolt s németet :
8
for-

dulatossággal, a kifejezés szabatosságával, hangzatossáfigal, s a mi legfbb,

szerkezetének világosságával, stylusának bájával azonban messze fölülmúlja

azokat. Szóljunk-e irodalmuk gazdagságáról, iróik szellemdús voltáról, a

mely a legszárazabb tárgyba is életet varázsol, s érdekessé, élvezhetvé teszi

azt? . . . Ugy véljük, nincs nyelv s irodalom, a melynek tanídmányozása kép-

zöbb s hasznosabb volna azoknak, a kik gondolkodni, s gontlolataikat mvészien

kifejezni tanúinak, mint épen a franczia.
Varga Bálint.

1 Lásd fentebb a 60. lapon.

* Angol szók pl. : waggon, tunnet, budget, jury, club, pamphlet, toast, humour,

redingote, cabine stb. összesen mintegy 100. Van néhány magyar is, u. m. : a restauratió

idejében átvett hussard (huszár), dolman, shako (csákó), továbbá a legújabban annyira

kedvelt tzigaiie, csárda, csikós, puszta stb. Brachet : Diez. etym. LXVIII. és LXXXI. lap.

» Brachet — az Akadémia szótára nyomán — a franczia nyelv szókincsét «mint-

egy 27,000 szó »-ra teszi, a melybl 5977 gyökszó és pedig 3800 tisztán népies eredet latin.

Diez. etym. ü. ott.
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BÁNKAI VAGY BÁNCZAI?

si családi és földrajzi neveink olvasásmódja gyakran a.

milyen fáradságos, épen olyan bizonytalan is, minek oka a régi

írásmód határozatlan voltában keresend. Nyelvünk orthographiája

egészen a nagy Eóvaiig nem levén tudományos alapon megálla-

pítva, a megelz századok folyamán az írásmódban, az egyes han-

gok jelölésében a legnagyobb önkény uralkodott; mondhatni,,

minden író, minden nyomda maga alkotott magának orthogra-

phiai szabályokat s csak lassanként kezd némi állandó gyakorlat

kapni lábra.

Az általánosan elismert szabályok eme hiánya, az egyes

betk értékének ez az ingadozása sehol sem okoz oly nagy zavart,

mint épen a tulajdon nevek olvasásánál. A nyelv közönséges szói,

melyek minduntalan közszájon forogtak a régibb századokban,

kevés hiján átszállottak a késbbi korokba s élnek, többé-kevésbé

közforgalomban vannak mainap is; így tehát nem nehéz rajok

ismerni a szokatlan írásmódban sem. De nem így a családi és föld-

rajzi nevek. Az si családok közül sok kihalt, a régi helységek

közül sok elpusztult; s velk együtt kihalt, feledésbe ment a név

is, melyet egykor viseltek ; úgy hogy e nevek nagyrésze ma már
egészen ismeretlenül hangzik elttünk. Épen e körülmény nehezíti

meg a tulajdonnevek olvasását; ezért nehéz az ingadozó írásmód

következetlenségeit összeegyeztetni s a sok hibás alak közül az iga-

zit kiválasztani. Vannak els rangú családi neveink, a Ynelyeket a
mai szakirodalom is két különböz alakban ír s a mai nemzedék is

kétféleképen ejt ki, a nélkül, hogy el lehetne dönteni: melyik tulaj-

donképen a helyes, melyik az igazi. S vannak családi nevek —
még nagyobb számmal — olyanok is, melyek századokon át hibás

alakban Írattak és olvastattak, hibás alakban mentek át a köztuda-

tomba s csak az újabb kritikai vizsgálódások derítették fel s

állították vissza a név valódi alakját.

Érdekes példa erre többek közt a Bánkai (tulajdonképen

Nagy Bánkai) név is. Ezt is elferdítve írták s hibásan olvasták

három századon át; st még a jelenkor szaktudósai sem birtak

megegyezni rajta. Toldy — els ez irányban is — Bánkai Nagy

Mátyásról beszél; 1
) Szabó Károly Nagy Bankáinak nevezi, de

x
) Toldy : A magyar költészet története az sidktl Kisfaludy Sán-

dorig. Második javított kiadás. Test, 1867. 142. 1.
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Nagy Bányai név alatt ismét más egyént gyanít benne. l
) Szilády

Áron szintén a Nagy Bánkai nevet fogadja ugyan el, de — úgy
látszik — maga sem bízik e név helyességében s nem látja kizárva

más olvasásmód lehetségét sem, a
) a minthogy nem is Bánkai,

hanem Bánczai e névnek valódi formája.

A költ, kit ilyen elferdített név alatt ismer irodalmunk, úgy
látszik, elször 1570-ben lépett nyilvánosság elé, midn Hunyadi

János, erdélyi vajdáról írt verses históriáját Kolozsvárott Heltai

mhelyében kinyomatta. Minthogy azonban e kiadásból eddigelé

egyetlenegy példány sem jött napfényre s csak Sándor István föl-

jegyzése után birunk róla tudomással, 8
) — reá nem hivatkoz-

hatunk, bár, mint eredeti kiadásnak, legnagyobb hitele volna.

A terjedelmes história négy év múlva ismét napvilágot látott, még
pedig egy év alatt két kiadásban ; megjelent önállóan ily czímmel:

^História. Az vitéz Hvniadi János, Vaydanac . . . sok kulomb kfdomh

viadallia es io szerenczeie stb. Debrecenibe Nyomtatattot Komlós

András által. Anno 1574. [4-r. A—Cs = 1 1 sztlan lev.]; 8 meg-

jelent Kolozsvárott Heltai Cancionalejábhn e czím alatt : nChronica

auagy Históriás Enec, Az ieles vitézfeledelemrl az Hvnnyadi János-

ról, Erdeli Waydarol stb.» [A Cancionale második részének

Bi—Fs lapjain 4 ivnyi terjedelemben.]

A költ neve — minket most csupán ez érdekel, —
amabban: «nag Bancai Matthias* -nak, emebben — hihetleg az

1570-ki kiadás nyomán — «Nagy Báczai Mattyás»~nak van írva.

Tehát mindjárt a második és harmadik kiadás két különböz

alakban tartotta fenn költnk nevét ; csuda-é már most, ha többi

müvei más-más változatokat tüntetnek fel ? A Hunyadi-krónika

negyedik kiadása, mely Valkai András BúnkbánjÁval egybefoglalva

jelent meg [Ket szép História, az els az Nagy Wr Bankban rol . .

.

Az masodic, az ieles vitézfeledelemrl, az Hvnyadi Jánosról, ErdHi

VaydáróU stb. Nyomtatot Colosvárat Heltaj Gaspárné Mühellyé-

ben 1 5.80 Esztendben. 4-r. A—¥ = 6 iv =- 24 sztlan lev.)

x
) Eégi magyar könyvfar. Budapest, 1879. 55 és 00. 1. 170. és 107. sz

s
) liégi magyar l öltök lara. IV. kötet. Budapest, 1883. 26-*. 1.

3
) Magyar könyvesház. Gyr, 1803, 4. 1. Én ezen adatot teljesen

megbízhatónak tartom, inert Mólius Péter is «Az Huniadi János Éneke

nótájára* írta 1570-ben Debreczenben kiadott énekét. [Lásd: Szabó K.

Régi m. kvtar. 40. 1. 78. sz.].
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következetesen ragaszkodik ugyan a «Nagy Báczai* névhez, de

már másik nagyobb müve költnknek, « História AzJacob Patriar-

cha fiáról, Josephroh stb. [Nyomtatot Colosuárot Heltaj Gaspárne

Mühellyében 1.5.80 Esztendben. 4-r. A—Ds = 15 sztlan lev.] —
Nagy Bányaira, ferdíti nevét.

A negyedik változat, mely bet szerint megegyez a név valódi

alakjával s az els ismert kiadásban olvasható formától csak írás-

módban különbözik, — Bornemisza Péternél található, a ki isme-

retes énekes könyvébe József históriáját is felvévén, ennek végs
versszakában költnk nevét világosan Nagy Bánczainak írja. *) Ezt

a változatot adja költnknek ugyancsak Bornemiszánál olvasható

más két éneke is, melyeknek versfibl szintén «MATIAS BAN-
CzAI,» illetleg «NAGy BANCzAI MATIAS» név jön ki. 2

)

Végül, hogy a codexeket se feledjük, — a Lipcsei-codexben

[35—44 lev.] Nagy Bancsai, a Lugossy-codexben 133— 136. lev.

pedig Nagy Bankái alakokkal találkozunk. Megjegyzend azonban,

hogy az itt található énekek mindkét codexbe Bornemisza énekes

-

könyvébl vétettek át.

Összeállítva a felsorolt változatokat, úgy találjuk, hogy van :

Bányai, Bankái és Bancsai egy-egy, Báczai kett és Bánczai

három. íme hat különböz alak: hogy ne lett voltia tehát könny
tévedésbe esni a valódi név iránt. E számot azonban eggyel lejebb

szállíthatjuk. A Nagy Bányai név — melynek hamis voltát Szabó

Károly nem meri kimondani, — semmi egyéb, mint Heltainak, ta

nagy ferdítnek* 8
) egyik legbotrányosabb hamisítása; s mint

ilyen, e helyütt épen nem jöhet számításba. De még így is marad
öt különböz alak. S mindezek csak leírva, csak betkkel— 8 nem
egyszersmind hangokkal kifejezve maradtak reánk: nagy kérdés

tehát, miként kell ket olvasnunk, kiejtenünk ?

A Hunyadi-krónika debreczeni kiadásának *Báncai»')át e

korszak általános írásmódja szerint csakugyan lehet « Bánkai »-nak

olvasni ; s Toldy — úgy látszik, — ezen az alapon fogadta el s

hozta forgalomba e kifogásolt nevet. De ha figyelembe vesszük

magának e debreczeni nyomtatványnak orthographiáját, mely

l

) Bornemisza Péter : Knekec haromrendbe. Detrekoe varába Anno-
MDLXXXII. 4-r. CCLXX-CCLXXVJII. lev.

8
) U. o. CLII—CLIII. és CCXXVII—CCXXIX. lev.

3
) Szilády Áron: i. m. 267. 1.
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következetesen meg van tartva Komlós nyomdájának összes termé-

keiben, ezen olvasásmód hibás volta azonnal kitnik ; mert a c és

k betk ilyen fölcserélésére sehol az egész könyvecskében nem
találunk példát ; a A; hang akár szó elején és közepén, akár szó

végén álljon, következetesen mindig saját jegyével (k) van jelölve.

Az egyszer c betnek szintén megvan a maga külön értéke: jelöli

t. i. a ez (tz) hangot a szó belsejében ; pl. mindjárt a czímlapon :

«DebreCemben.» Hogy ugyancsak a czímlapon elfordul ugyanilyen

hangértékkel a ez bet is, t. i. BesterCZe, — az legfeljebb csak

annyit bizonyit, hogy néha ezt is használták a ez (tz) hang jelölé-

sére, bár ez idben rendesen a cs hangot fejezték ki vele ; — s ez

legkevésbé sem akadályozhat abban, hogy az egyszer e-t is c^-nek,

tehát Bancai-t csakugyan Bánczain&k olvassuk.

Én tehát ez utóbbit tartom e név valódi formájának s azt

Íriszem, hogy a felsorolt többi alakok, a mennyiben különböznek

tle, nem egyebek, mint egytl-epyig ennek ferditései. S nem is

nehéz egyenkint kimutatni, mimódon szárúi áztak e hibás alakok.

A Lngossy-codex Bánkai)& egyszeren úgy jött létre, hogy a

másoló nem bízva Bornemisza írásában, nem a József históriája

végérl, hanem a már említett két vallásos ének versfibl vette

ki a költ nevét, pusztán a c-t, nem pedig a ez-t véve figyelembe.

A Lipcsei-codex másolója ellenben átvette a ketts cz-t, de meg-

tartva helyi értékét, cs-nek olvasta s ezért írt Báncsait. Mindezek-

nél azonban nagyobb figyelmet érdemel a Heltai nyomda Báezaijtii ;

de igen könnyen kimagyarázhatjuk ezt is; nekem legalább úgy

látszik, hogy itt puszta sajtóhibával van dolgunk. Jól tudom, hogy

az ilyen föltevés ultima ratio szokott lenni ; de Heltaiékkal szem-

ben nagyon is igazolva van. Már fön'ebb volt alkalmam e nyom-

dának egyik legbotrányosabb ferdítésére rámutatnom (t. i. Nagy

Bányai — Nagy Bánczai helyett) 8 nem kerülne sok fáradságba

egész btinlaJ8tromot állítani össze efféle akaratlan, vagy jóhiszem

ferdítéseikbl. Nem hihet-é tehát, hogy a *Báczai» név is ilyen

úton-módon származott az n bet kihagyása, vagy az ennek hiá-

nyát jelöl hajtott hangjel Q elmaradása által? Ha már a Nagy

Bánczai névbl — más alkalommal tudtak Nagy Bányait csinálni,

nem sokkal könnyebben megeshetett-é, hogy azt az egy n bett

kifelejtették, vagy a hajtott hangjel helyett— tévedésbl— egyszer

ékezetet tettek a szó els tagjára, mely különben is hosszú? S ha

már egyszer az els kiadásnál megesett a hiba — észrevétlenül,
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nem természetes-é, hogy benne maradt a második (1580) kiadás-

ban is? — hiszen ez nem egyéb, mint betrl betre h után-

nyomása amannak.

Hátra van még, hogy a Bornemiszánál olvasható Bánczai

alakról számot adjak. Els tekintetre azt hinnk, hogy ez az alak

egy maga eldönti a kérdést s feleslegessé tesz minden bizonyitga-

tást. De nem szabad felednünk, hogy ez csak ina van így, kiejtése

kissé eltérleg hangzik. Ugyanis Bornemisza írásmódját követve, a

ez bett c#-nek, tehát e nevet Báncsainak kell olvasnunk, a mint a

Lipc8ei-codex másolója is olvasta. Nincs legkisebb okunk sem azt

hinni, hogy Bornemisza itt a ez bett oly szokatlan jelentésben (ez,

tz hang kifejezésére) használja, mint a debreczeni nyomtatvány-

ban találtuk a BestéreZe szóban ; mert az egész vaskos könyvben

sehol nem találunk rá példát. Azt pedig, hogy a jelen esetben

kivételt tett, mondani lehet, de bizonyítani nem. Nem marad tehát

más föltevés, mint az, hogy Bornemisza hibásan hallotta, vagy

olvasta s hibásan írta a Bánczai nevet; — de annyit világosan

látunk, hogy nem a Bánkai alakot ismerte sem, mert miként^

lehetett volna ezt Báncsaim ferdíteni.

Mindezzel azonban még koránt sincs eldöntve a kérdés ; meg
fönmarad az a nyomatékos kifogás, melyet Szilády Áron a Bánczai

alak ellen felhoz, hogy t. i. «nincs neki megfelel helynevünk*.

Valóban Báncza helynév sem oklevélgyjteményeinkben, sem
régibb és újabb helynévtárainkban nem fordul el 8 ily nev csa-

ládnak sem maradt fenn semmi emléke. De hogy mindemellett is

létezett valamikor s talán létezik mainap is hazánkban Báncza
nev hely, — bizonyítja egy érdekes régi közmondásunk, mely egy
XVII. századbeli kiadatlan költeményben maradt fenn s így
hangzik

:

• De én is részt vettem a bántzai váwban».

Jelent pedig annyit, hogy : én is megvénültem. Micsoda történe-

tecske szolgált alapúi e közmondáshoz s hol esett ez a közmondá-

sos bánczai vám / — ki tudná ma már földeríteni. Csak ez a köz-

mondás tartotta fenn emlékezetét s ez is vadonat új gyanánt hangzik

elttünk, — nem találjuk egyik közmondás-gyjteményünkben
sem. Ez azonban nem változtat a dolgon semmit : tény, hogy e

közmondás még a XVII. században annyira mennyire közkelet

volt s Báncza, mint helynév, valamikor csakugyan élt. Talán
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nem falut, hanem csak valamely pusztát, valamely határrészt

vagy épen révet neveztek e néven s ettl vette nevét az a család,

melynek egyetlen elttünk ismers tagja a mi derék énekesünk.

Ha már a Bánkai nevet elvetjük, szükségképen vele együtt

el kell vetnünk Toldynak ellenmondás nélkül elfogadott föltevését

is, mely költnk születését a nyitramegyei Banka falura teszi ; —
mert e föltevés pusztán a Bánkai névre van alapítva. Minthogy

azonban Báncza fekvését meghatározni nem tudjuk, e névbl nem
vonhatunk költnk eredetére s egyéb viszonyaira semminem
következtetést. Talán a folyton elrehaladó kutatások fellebbentik

a fátyolt e rejtélyes Báncza nev helyrl is ; akkor aztán inkább

lehet föltevésekbe bocsátkozni. Addig azonban legyen elég az, hogy

költnk nevét valódi alakjába állítsuk vissza. maga nem volt

rendkívüli költi tehetség, de a maga korában a jobbak közé tar-

tozott, s már csak e szempontból is megérdemli, hogy az utókor

eredeti formájában emlegesse nevét.

Dr. Nagy Sándor.

119. A haldokló Gorgóra.

Könnybe merült szemmel végs szót ej te ki Gorgó,

S kérleg szeretett anyja nyakába borúit

:

cÉdes apámnak szülj más lányt, jobb sorsra szemeltet,

Védje meg ez majdan szbe csavart fejedet !»

120. Egy szerencsétlenül járt hajósra.

óh te ködös Geranéia, te csúf szirt ! Vajha az Istrost

Jártam volna s a nagy szittya folyót, Tanaist

!

Vajha hazám nem volna közel, nem a skeironi tenger

!

S óh ha Methúrja fagyo6 bérczeit elkerülöm !?

Torzult csontjaimat habos örvény lökdösi mostan,

És a hajós sorsát hirdeti puszta sirom.

Ford. FinJLczy E.

Philologiai Közlöny. VIII. 6. 44
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TELEKI MIHÁLY ERDÉLYI KANCZELLÁB, ÉS LEUSDEN
JÁNOS UTRECHTI TANÁR.

Már eddig is több közleményünkbl volt látható, mennyi

adatot találhatni a XVII. és a XVIII. századbeli hollandi tudomá-

nyos irodalomban a keleti — különösen pedig a héber — tanul-

mányok történetére nézve hazánkban. E folyóirat tavalyi évfolya-

mában (EPhK. 1883. 42—44. 11.) kimutattuk, mily elkel helyet

foglaljak el a XVII. században a magyarországi hallgatók Leusden

János híres utrechti orientalista és theologus tantermében. Ez
irányban most még egy további jelentékeny adat áll rendelkezé-

semre, melyet tavalyi czikkem pótlásaképen ime itt közlök.

A nevezett utrechti tanár holland módra közzétette azon tu-

dományos dissertátiók gyjteményét, melyek az vezetése alatt

tanítványai által dolgoztattak és az elnöklete alatt képezték a

disputatió tárgyát. Már megemlítettük más alkalommal (u. o. 1 88(K

117. és kk. 11.), hogy Schulsens Albertnek, a hires leydeni tanárnak

egy ily «Sylloge»-je mily jeles magyar szerzket és munkákat tar-

talmaz. A Leusden-féle gyjteménynek czíme : « Phihlogus Heh-

raeo-Mixtus una cum spicilegio philologico* (több kiadást ért ; az

els megjelent 1663-ban). E gyjtemény nem tartalmaz ugyan ma-

gyar candidátustól való munkát, de reánk nézve egyébként bír ér-

dekkel. E gyjtemény második kiadását ugyanis Leusden Teleki

Mihálynak dedicálta, kit az erdélyi ifjak hollandi iskolázásá-

nak leghatalmasabb elmozdítójának s pártfogójának nevez. Teleki

Mihály e stúdiumok iránt nem csekély érdekeltséggel viseltetett.

A hires utrechti tanárnak, ki — mint a minapi közleményünkbl

láthattuk — magyar tanítványai iránt különös figyelmet tanúsí-

tott, elismerése jeléül egy aranyozott serleget küldött endékajándéknl.

Úgy látszik, hogy volt az, ki /. Apafi Mihály uralkodása alatt

különös szószólója volt Erdélyország részérl a hollandi iskolázás

elmozdításának. Teleki Mihály halála után jelent meg a nPhilolo-

gus Hebraeo-Mixtm* 3-ik kiadása. (Utrecht és Leyden, 1699.)

Mennyire becsülte a héber tanulmányok erdélyi Maecenás-ának

emlékét, onnan is kitnik, hogy a harmadik kiadást Teleki Mihály

özvegyénekés gyermekeinek ajánlotta: fllllustribus generosissimis

«et spectabilibus, Dominae D. Jiuiithae Ver, D. D. Michaeli, D. D.

«Ladislao, D. D. Joseplw, D. D. Paula, D. D. Alexand. Teleki de
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fi Szék, illi relictae viduae et his filiis illuatrissimi et generosissimi

«Domini D° Michaelis Teleki de Szék.»

Fölötte érdekes az a megszólítás, melylyel Leusden az aján-

lást kiséri. Belle a következ részleteket, különös kiemelésre ér-

demeseknek tartom

:

«A quo tempore in inclyta hac Academia publice docere cospi

«(sunt autem jam anni quadraginta octo, quibus huic muneri per

«Dei gratiam vaco) id inter alia accidit gratissimum, quod inter

«caeteros meos Auditores seinper mihi numerare licuerit

«Dominós quosdam Studiosos Transsylvanos et

*Hu7igCLros Illius ver rei laudatissimum Transsylvaniáé

•principem, Illustrem Maritum et Parentem vestrum imprimis,

«Auctorem et Fautorem agnoscimus ac deprsedicamus, quando

«complurium huc ablegatorum Juvenum, haud mininam orbis

«Hungarici et Transsilvanici Keformate spem sustinentium, Maece-

«na8 existit munificentissimus Etiam

«nullns dubito, quin serena fronté accepturi sitis, cum jam deau-

aratum poculum, donativnm munificentissimum, quo olim Illustris

• Maritus et Parens Vester me honoravit, luculentum favoris sui

«erga me symbolum tum extare voluerit. ...»

1 884 április havában. Goldziher Ignácz.

122. Kleisthenes nev chiosi hajósra.

Holttetemed nem a hon földjén van a sírba temetve,

Kleisthenes ! A fekete tengeren ért a halál

!

Nem vagy hn szeretett hazatérés részese többé,

S többé nem látod tengerövezte Chiost

!

123. Kleódémosra és Diphilosnak fiára.

Thrákia leshelyein s a Theairos tiszta vizénél

Érte Kleódémost orvul a síri nyögés

:

Míg Diphilos fia nyílt harczban hullatta a vérét,

És ragyogó hirüvé tette az apja nevét. F. E.

44*
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PINDAROS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

(Folytatás.)

Negyedik fejezet. A sicziliai ódák.

I.

A perzsa háborúknak azon része, melyben a görögség védelmi

állást foglalt, lezajlott. Athén phoenixként emelkedett ki romjaiból,

nyerve tekintélyben, erben és hatalomban. A vészes idk multá-

val itt találjuk költnket Athénben, hol a Dionysiák alkalmára

dithyrambusokat ír. Egyik ilyfajta költeménye így kezddött:

oHellas fényes, ibolya-koszorúzta, daliásra érdemes oszlopa, dics

Athén, isteni város !

»

A thebaeiek, költnk honfitársai, a kétes hitel hagyomány

szerint, Athén e magasztalását annyira zokon vették volna, hogy

Pindarosra 1000 drachma bánatpénzt róttak. Az athéniek erre

Pindarosnak 10,000 drachmát ajándékoztak, örökös vendégjoggal

ruházták fel, st késbb érczszobrot is állítottak neki.

Athén és Thebae ezen állítólagos versengését, úgy a hogy

azt a hagyomány említi, sokkal gyerekesebbnek tartjuk, semhogy

elhigyjük. « Fényes » (stb.) oly jelz, melyet költnk Marathon,

Orchomenos, Naxos, Smyrna, Aegyptom és Thebae dicsítésére is

használ. A többi epitheton se különösen jellemz. Valószínleg egy

scholiasta találta ki a mesét, mely azonban Pindarosnak akkori

nagy híre mellett eléggé tanúskodik.

Athéni tartózkodása idejében írhatta a különben kevésbbé

jelentékeny Il-ik nemeai ódát, melyben az athéni Timodemos

pankration-gyzelmét magasztalja.

A hír mindez id alatt, st részben már a perzsa háborúk

eltt is szárnyára vette a versenygyzelmek ragyogó dalnokát.

A megrendelések az akkori világ minden részébl egymást érték, s

mindenkor fényesen igazolta a belé vetett bizalmat. Minthogy

pedig azon kor szokása szerint az ünnepi óda karát — ha csak

szerét ejthette — maga a költ vezérelte, feltehet, hogy költnk

is e czélból sokat járt-kelt mindenfelé, bár határozott adatunk e

részben alig van. Hogy Siciliában és Kyrénében volt, bizonyos.

Kétséges, vájjon Amyntas, Makedónia királya udvarában járt-e

csakugyan. Athénaen kívül legszívesebben DeJphibeü fordulhatott
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meg gyakorta. A nagy tisztelet, melyben e helyt részesült, szintén

erre vall. Azt is tudjuk Pausanias egy adatából, hogy helyi mondák

tanulmányozása czéljából az anthedóniakat meglátogatá.

Ódáit a költ rendesen megfizetteté, a mint maga is több

helyütt említi. *) Akadtak egynehányan, kik hivatkozva azon

helyekre, hol költnk a gazdagság nagy becsérl szól, kapzsisággal

vádolták, de mi több, nyíltan bérencz-írónak mondották. E ráfogás

ellen tiltakoznunk kell. Mert a munkája öntudatával bíró költ

jogot formálhat a méltányos tiszteletdíjra épúgy, mint bármelyik

más mvész. S ha Pheidias és Praxiteles szobraikat ingyen nem
csinálták (a mint hogy tényleg nem csinálták), nincs mit csodál-

koznunk, ha Pindaros hasonlókép cselekedett, kivált az akkori

idben, mikor az alkalmi költészetnek oly tág tere nyílott.

Hogy magasztalja ódáiban a tündökl fényt, a gazdagságot,

mely annyi elnyt biztosít az embernek, az némileg a görög világ-

felfogáson múlt. Mert a görög ember még legideálisabb törekvései-

ben is timokrata volt, — nagy erkölcsi bajnak tekinté a teljes sze-

génységet. Hogy pedig Pindaros, a ki különben sem viselt sohasem

nyilvános hivatalt vagy politikai szerepet, meggyzdését pénzen

nem árulta, az költészete minden sorából kitnik. A panegyrikus

modor, melyre az általa miveit költi mfaj vajmi könnyen elra-

gadhatja vala, távol esik tle.

Legalább a nagy sicziliai zsarnokokhoz vagy kyrenéi Arke-

silashoz intézett ódái világos példái a szókimondásnak, a dicséret

és gáncs közti helyes aránynak.

Minden erény alapja — mondja valahol — az igazság. —
Az igazságot, az erénynek e kútforrását hirdeti költnk széltiben,

míg a hazugságot, az igaztalanságot, a kétszínséget, a haszonlesést

kérlelhetetlenül ostorozza. Nem állít fel elvont elméleteket; s így

azt sem tehetjük fel, hogy a sok szép szónak sivár való az alj».

Vannak ugyanis ez igazságszeretetének oly subjectiv nyilatkozatai,

melyek teljességgel kizárnak minden olyan feltevést, mintha meg-

gyzdése és szavai közt ellentét volna: «En hadd járjak az élet

egyenes útaint, úgymond, «hogy holtom után gyermekimre csúf

hírnevet ne hagyjak. Van, a ki az aranyt hajhászsza, más meg a

tömérdek birtokot. De én polgártársaim köztisztelete mellett aka-

rok sírba szállni, dicsérve dicst, gyalázva rútat.

»

l
) Pyth. III. 114. k. V, k. 41. Isthm. II, 1. k.
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II.

E széles kör ismeretségnek, e már is nagy hírnevének

köszönhette Pindaros, hogy a messze Sicilia két hatalmas fejedel-

métl Hierontól és Therontól meghívást kapott. Egyik görög élet-

rajzíró szerint költnk e meghívást nem fogadta el, s midn meg-

kérdezték, miért nem megy is Sicziliába, miként Simonides, azt

felelte volna: •mert magamnak akarok élni, nem másnak. » Ügyet-

lenül költött anekdota, mely a nagy világban forgolódó író minden
szavával megczáfolható.

Költnket tehát a perzsa háborúk után néhány évvel Siczi-

liában találjuk, hol kor- és versenytársával Simonidessel találko-

zott. S ugyancsak ettl az idtl fogva szaporodnak ú. n. siczi-

liai ódái.

A második pythiai ódában a hatalmas, dicssége tetpontján

álló Hiero van elttünk, kinek a költ azt tanácsolja, hogy szeren-

cséjében mindvégig okos mértéket tartson. Mert ha Ixion módjára

lehetetlent kivan, ugyanaz a sors, mely felemelte, le is fogja alázni.

Óvakodjék hát a nemtelenségektl ! rizkedjék különösen a rágal-

mazóktól: «A rágalmazás nagy baj mindenképen* úgymond, «s a
rágalmazók szívökre rókákhoz hasonlók .... Az ármányos polgár

hazug szava nem hatja meg a becsületes embereket. S mégis

mindenkinek a talpát nyalogatja s fondorkodni meg nem szün.

Távol legyen tlem az orczátlansága ! . . . Gyz a szókimondó

ember minden alkotmányban, akár a zsarnok, akár a féktelen

tömeg, tikár a bölcsek tanácsa igazgassa az államot.

»

A harmadik pythiai óda vigasztaló m. Minthogy az istenek

egy jó mellé mindig két rosszat adnak, viselje el Hieró is türelem-

mel betegségét és leánya halálát. Keressen vigasztalást magas állá-

sában és versenygyzelmeiben. Ne kívánjon , az ember, halhatat-

lanságot magának ! Mert a ki az emberi tehetség korlátait túllépi,

menthetlenl oda vész — miként az emberiség jóltevje, Askle-

pio8, ki egy embert halálából akart feltámasztani, de dölyfös szán-

dékáért Zeustl villámmal sújtatott.

Az els olympiai óda arról szól, hogy a minden fejedelmi

erényekben kitn Hieró e nagy gyzelmével örök dicsséget vívott

ki magának Pisában. E várost Pelops alapítá, kinek apja Tanta-

los méltányosan meglakolt istentelen ggjeért. Fiát Pelopsot a hal-

hatatlanok visszaküldték a földre, hol Hippodameia bírhatásáért
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megverekedett Oinomaossal. A harcz színhelyén, az Alpheos part-

ján díszes sírdomb hirdeti tetteit s e domb tszomszédságában

zeng ama harczi verseny üdvkiáltása, melynek részese lön Hieró is.

Hierót, mint Aetna alapitóját, magasztalja a sokkal késbb
keltezett els pythiai óda is; a törvényes joguralom felsbbsége a

Typhon alakjában megtestesült er felett, — ez hordozó eszméje

a költeménynek.

Ixion, Asklepios, Tantalos, — íme ezek mythosi szémélye-

síti az isteni hatalomtól örök kínokra vagy végpusztulásra kár-

hoztatott emberi ggnek, a mérték nem ismerésének, a megszegett

természeti törvénynek. Nagy a kitn zsarnok hatalma, de soha-

sem nagyobb, mint az emberrel vele született, öröktl fogva való

természet. « Hatalmas vagy Hieró, miként Pelops, de légy okos, légy

mértékletes, légy emberi gyarlóságaidba belenyugvó, — mert

ellenkezésbe jösz az istenséggel.

»

S e nyilvánvaló párhuzam eloszlat minden gyanút arra nézve,

mintha Pindaros a bérencz-író szerepét vállalta volna magára. így

nem korhol dicsérve, igy nem sújt magasztalva, így nem ostoroz

nyájaskodva a felfogadott udvari költ

!

III.

Mind a négy óda maradásra késztet bennünket. Gyöngyei

azok a Pindaros költészetének, a formai és tárgyi mvészet utolér-

hetetlen példányai, a Pindaros egyéni conceptiójának és composi-

tiójának kiváló bizonyítványai.

Már tartalmukon is észrevehetjük, hogy a kapcsolat az egyes

fgondolatok mozzanatai között min laza. A költ például a máso-

dik pythiai ódában Hieró dicsségén kezdi, de csakhamar félbe-

szakítja szavait, szól a hálátlanságról és ennek mythosi személye

-

sítjérl Ixionról. Erre az Ixion-mythost is elejti, és a hatalom

észszer felhasználására tér. A rágalmazás rút szokását incisumkép

ecsetelvén, Hieró gyzelmével végzi. Hosszú gondolkozás ós bele-

mélyedés után is nehéz rájutni, mi kapcsolat van Hieró gyzelme
és a hálátlanság közt? A két fejedelmi tulajdonság, a hatalom és

az okosság miért fzdik éppen Ixion esetéhez? Mi köze az egész-

nek a rágalmazókkal! Mi köze (III. pyth. ód.) Hierónak Chei-

ronnal, Asklepiossal, Koronissal? Miért halljuk Asklepios cso-

dálatos születését ? Mit akar a költ velünk megértetni, mikor a
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szörny büntetést ecseteli, melynek Asklepios áldozata lön ? Mi
köze Gheironnak a költ dalaihoz ? Mit keresnek a költeményben

Peleus és Kadmos?
Kisértsük meg az utóbbi költemény kapcsolatát feltüntetni

!

Hieró beteg. Cheirontól tanulta Asklepios az orvosi tudo-

mányt. Asklepios tehát egyrészt a vigasztalás eszköze a költemény-

ben, másrészt pedig mint az elbbiben Ixion, a vakmerségében

elbukott emberi nagyság személyesítje. Bár Apollón véghetetlen

isteni kegyelmének köszönheté csodálatos menekvését a máglya

tüzébl, — az emberi gyarlóság, az önhittség csábszava t is

elkapja, s reá adja fejét arra, a mi véges embernek lehetetlen.

Bukása tehát jogos. Hieró is, bár a hatalom legmagasabb tetpont-

ján áll, emlékezzék meg emberi voltáról. Ne feledje, hogy gyenge

lény, a kit még Asklepios, az orvosok orvosa sem menthet meg a

haláltól. Mi szívesen hivná el a költ Cheiront ! így csak dalát

nyújthatja a királynak vigaszul. E dalból tanulja meg azt, hogy

emberi halállal multak ki még istennk férjei is — egy Peleus, egy

Kadmos

!

íme a kapcsolat. Ha már most a gondolatoknak ez a merész

szökemekkel teljes fonala oly eladással, ha ez a rejtett logika oly

szeszélyes stílussal párosul, mint a min Pindarosé, ha e laza

összefüggésben álló gondolattömegekhez költnk nyelvezetének

végtelenül tömör architektónikáját hozzáveszszük, nem ütközünk

meg rajta, ha egy múlt századbeli franczia laikus író galimatiasnak

nevezé az egész Pindaros költészetét. Itt véres verejtéket kell izzad-

nunk, hogy csak egy kis élvezetünk legyen.

A pindarosi költészet eme sajátos vonásából kifolyólag magok
a részletek is oly számosak, hogy hamarosan az egésznek alapesz-

méjét nem igen kapjuk meg. A míg a részletek báján andalgunk,

s a jobbról-balról kínálkozó, pompás útszéli virágokat önfeledten

nézzük, kivész lelkünkbl a fmomentum. Mert minden, a mi szép,

a mi nagyszer ezekben a részletekben, látszólag saját magáért az*

Az erkölcsi alapeszme legtöbbször feneketlen mélységben fekszik.

Dictió dolgában tán még csak egy óda vetekedhetik az e

helyt tárgyalt költeményekkel : a VI. számú, Agesiashoz intézett

olympiai óda, mely úgy emelkedik fel elttünk, mint valami széles

és biztos alapokon nyugvó, tömörségében és egyszerségében fen-

séges dór templom, híven a bevezet sorokhoz :
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Aranyoszlopok vonuljanak el

A pompás csarnok szépen elkerített

Tornácza körül, de kivált

Palotánk homlokfala

Kagyogjon messze, messze ki

!

(Kazinczy Fer. ford.)

Pindaros dictiója, leginkább a nyelv mvészi kezelésében

tnik ki. nagy nyelvmester. Aristophanesen kivül nem ismerünk

görög írót, a ki oly vakmer, és mégis sikerült (mert jellemz) szó-

alakokat teremtett volna, mint Pindaros, a ki továbbá a maga sza-

vainak mindegyikét oly súlyosakká tudta volna tenni, mint . Pin-

daros két sora többet mond, mint Homeros egy egész oldala. Amott

minden egyes szónak értelmi ictusa van. Ha valahol, a thebaei

költ nyelvére illik a « körniger Tiefsinn», melyet Platen az igazi

lyricustól követel. Példa rá Pindaros minden sora. A tárgyaltuk

költeményekbl azonban különösen kiemeljük a Syracussehez

intézett apostrophét, Ixion bnhdését, a rágalmazóknak életh

képét, az int szózatot a Illik pythiai óda végén, az Aetna kitöré-

sének leírását, az olympiai játékok apotheosisát.

Pindaros nyelvmvészetére élénk világot vet szókincse. Epi-

thetonai csakis Homeroséival mérkzhetnek. Ki van mutatva, hogy

210 melléknévi összetétel Pindarosnál fordul el elször, 370

pedig csakis nála. Hát ha még elveszett müveit bírnók !

A Hieró udvarában töltött órák egyik terméke a rövid 12-ik

olympiai óda is, melynek az az alapeszméje, hogy az emberi élet-

ben a szerencsétlenség sokszor nem tudni, mire jó. Ergotelés, kit

egy lázadás alkalmával hazájából Krétából elztek volt, Himerába

ment, s mint e város lakója aratta legdicsöbb versenygyzelmeit.

Sohasem hitte volna, hogy , a bujdosó, a földönfutó, egykoron

mint idegen föld lakója ennyi tiszteletnek örvendhessen. De új

hazája, Himera is, mely csak az imént uralta a zsarnok Thrasy-

daiost, csak az imént nézett aggódó szemmel a kétes jöv homá-

lyába, most hirtelen fordulattal Hieró gyzelme árán visszakapta

rég óhajtott szabadságát. A szerencse tehát a költ felfogása szerint

nem vak, ingatag istenn, a késbbi Fortuna, hanem a «Fentartó»,

a «Ment », tehát erkölcsi hatalom, mely kísértésnek teszi ki sok-

szór az embert, de végs, ethikai czéljaiban védelmezi és oltal-

mazza.
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IV.

De immár elérkezett az ideje, hogy elbúcsúztassuk Hierót és

a róla elnevezett ódákat, melyeknek ily terjedelmes taglalása Pin-

daros alább következend általános jellemzése szempontjából tán

nem volt egészen medd. Térjünk át most költnk másik szicziliai

vendégbarátjára, az agrigentumi Theronra.

Theron, a kitn fejedelem, a kinek híre a «Herakles oszlo-

páig* elhatott (III. ol.), a ki úgyszólva önerejébl a sziget nagy

részét meghódítá, azon volt, hogy sokáig megérlelt 8 nagy bajjal

megteremtett alkotását megsemmisülve lássa. Himera elpártolt.

Hieron hadat izent. Kapys és Hippokrates htlenek lnek. Mindez

egy idben nehezedett a már-már elcsüggedt Theron vállaira.

De csakhamar fordult a koczka, mikor Theron elvette Hiero

unokahugát. Hieró kibékült. Himera meghódolt, Kapys és Hippo-

krates hadai kudarczot vallottak. Ekkor érkezett meg a hír, hogy

Theron még hozzá olympiai gyzelmet is aratott.

A szerencse ily szembetn forgandóságának a nyitját költnk

(a II. olymp. költeményben) Theron családi traditiójában keresi.

Theron sarjadéka vala a Kadmos családnak, melynek neve véres

betkkel volt feljegyezve a görög mythos könyvébe. Kadmos,

Semele, Jno Laios, Eteokles, Polyneikes mind a Kadmos családjá-

ból voltak és igazolták a görög végzet eszméjét, hogy az apától

elkövetett bün nemzedékrl nemzedékre átörökldik, s mindaddig

tart, míg a Sors hirtelen meg nem fordul s az istenek akaratát

kegyes irányba nem tereli. A Theron uralkodása derekán bekövet-

kezett csapások mintegy csak utoljára feltünedez elemei a régi

családi átoknak.

A nevezett költeményben ez a gondolat olyformán nyilvánul,

hogy itt a földi életben jó és rossz örökösen váltakoznak. Az isteni

gondviselés teljes osztaléka csak a földön túli életben fog bekövet-

kezni, hol a gonoszság szörnyen bnhdik, az erény pedig a boldo-

gok szigetein élvezi teljes jutalmát.

Az ilykép kifejezett gondolat érdekes világot vet Pindaros

erkölcsi meggyzdésére. Mert min nagy különbség a Homerosi

árnyékvilág és költnknek ezen majdnem keresztényi igazságszol-

gáltatása közt. A Homeros világnézete az emberi küzködésnek a

halálon túl semmi egyél) kárpótlást nem nyújt mint legfölebb azt,

hogy a lélek, úgy a hogy, szenvedleges, tétlen álapotában a síron
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túl is tovább teng. Költnk ellenben szebb, magasztosabb jutalom-

mal kecsegteti az erényes, de földi bajában nyomorgó emberfiát, s

borzasztóbb, ijesztbb büntetéssel fenyegeti a földi létében nem
ritkán felmagasztalt erkölcsi botlást.

E két felfogás közti nagy különbség másutt, a költ egyéb

ódáiban is fel-felvillan. A monda szerint például Tantalost az iste-

nek vendégségre hívták meg. e nagy kitüntetést nem becsülte

meg kellképen, hanem, hogy az isteneket próbára tegye, fia Pelops

testét szétvagdaltatá, megfzeté és az istenek asztalára helyezé.

Költnk azonban nem veheti lelkére, hogy a monda e közkelet

rút vonását felhasználja.

• Van, van CRoda sok ; de a monda is sz mesét,

Mely túlhajt az igaz vonalon s a

Sok színbe játszó tarka beszéd félrevezet sokat.

De csábos szava rászed és így leszen bvöl szép,

M'fc >ii
l

i3*. 1 1 h azud, észrevehetetlenül ejt ravaszul meg.

Elhitet hihetetlent

;

A jöv deríti fel,

Hogy mi a tiszta igazság.

Mondjon az égiekrl az emberi ajk jót, így a hibája nem oly nagy.

(Ford. Hegeds István.)

S nyomban rá következik a mondának Pindarostól helyreiga-

zított alakja

!

íme tehát a nagy eltérés Homeros és Pindaros közt! Az

utóbbinak mély vallásos hite nem csak itt, hanem más helyeken is

(Nem. 7, 40—43 : 01. 9, 35 stb.) felháborodik, valahányszor a

monda olyan vonására akad, mely az isteni méltósággal meg nem
fór. «Gáncsolni az isteneket oktalanság, s idétlenül felfuvalkodni

határos az rültséggel.* Jóval eltte már Xenophanes megrótta a

homerosi isteneknek emberi gyengeségeit és hibáit; ugyanezt teszi

is, csakhogy nála ez a megütközés igazi erkölcsi felháborodás,

míg eldjénél a philosopháló skepsis els kísérlete, vagy tán nem
is más, mint modorosság. Mii; a homerosi istenek nem ritkán az

istenség fogalmával egybe nem fér nyilatkozatokat tesznek, bnös
szerelmi viszonyokat folytatnak, házasságtörést, lopást s egyéb vét-

kes dolgokat követnek el, — addig a Pindaros isten alakjain az

áhítat tisztasága, a hitbl fakadó erkölcsi izlés nyomai ismersze-

nek fel. A Homeros istenei csak jobb és tökéletesebb emberek, a

Pindaroséi ellenben oly annyira tökéletesek, hogy amazoknak ideá-
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1Í8, majdnem elvont elképei. S jól megvizsgálva költnk isten-

alakjait, lehetetlen nem látnunk, hogy mindezek az Apollók,

Athéniek, Poseidonok nem egyebek, mint egyéni bélyeg nélkül

szkölköd schemák. — Innen a sok abstrakt istenség : Igazság,

Szerencse, Béke, Egyetértés stb. E schémák lényege egy és

ugyanaz : az istenség a tökéletes lény fogalma. Felderenghetett már
Pindarosban is áz egy istenség eszméje, mikor egyik alexandriai

Kelementl ránk maradt töredékében azt olvassuk: «Mi az isten?

S mi nem ? — A mindenség !»

A mythikus tarkaság szokott mezébe öltöztetett ama magasz-

tos eszme, hogy az ember itt e földön háromszoros megpróbáltatás

árán nyerheti el csak az örök üdvösséget, vagy hogy az isteni hata-

lom a végnélküli tökélynek s jóságnak lehet csak képe, nem pedig

anthropomorphisált gyarlóságoknak, — ezek az eszmék mondom
Aeschylos és Pindaros korában még nem váltak általános közös

nemzeti tudattá.

A görögök nagy többségében fennállott még a mythos hite.

Azért Pindaros e részben egészen másnem befolyások alatt állott,

s határozottan kortársai fölé emelkedett. Az vallásos fejldését

három kívülrl jöv áramlat befolyásolta: az orphikus elem, mely

az emiitettük metempsychosis és palingenesia nyomaiban talál-

ható, s mely tannal költnk Alsó Itáliában es Sicziliában Pythago-

ras és Empedokles tartózkodási helyein ismerkedett meg. Azután

az eleusisi mysteriumok hatása (túlvilági boldogság), melyekbe

költnk is a legnagyobb valószínség szerint be vala avatva. Végül

a Homerosi közös nemzeti hit.

Ámde visszaélnék a becses olvasó türelmével, ha minden egyes

pindarosi költeményt tövirl-hegyire tárgyalnék, s elmondanám

róla mind a mi nevezetes, emlékezetes van benne szerkezet, for-

mai szépség és bels tartalom dolgában.

Itt oly sajátságos és szellemünktl elüt költészettel van dol-

gunk, mely a túlságos aprózás folytán nemhogy kidomborúlna sze-

münk eltt, hanem inkább elhomályosul. Azért csak röviden fus-

sunk végig az e tájt készült költeményeken, mieltt költnk
harmadik nagy vendégbarátjára, a kyrenei Arkesilasra térnénk.

A lyd vagyis moll hangnemben írt XIV. olymp. óda rövid-

ségében és közvetlen hangulatában úgy találom, legközelebb jár

Pindaros valamennyi darabja közt a modern ódához, a mint hogy
Göthe és Herder öntudatlanul nem gyzik magasztalni. A költ
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hsét a Grácziáknak ajánlja, kik hármasságukban bájt és méltósá-

got lehelnek az emberek tetteire. Végi a zeng viszhangra bízza,

hogy dalát elvigye a holtak hazájába, a hs apjához, lelki vigaszul

és gyönyöri.

Az újonnan alapított Aetna városa királyát dicsíti az 1. és

IX. nem. óda.

Amabban egy Pindarosnál nagyon járatos eszme, a termé-

szeti tehetség hosszú küzdelme és végleges gyzelme van ritka len-

dülettel és élénkséggel eladva. Mint öli meg Herakles a sárkányo-

kat, mint múlnak ki a jövendbeli óriás vasmarkolása közt a

szörnyetegek, hogy rohan be Amphitryon kivont karddal, mily

ámulat fogja el kisded fia emberfeletti erején, — mindez drámailag

terül szemünk elé oly erteljes, a helyzet borzalmait jellemz el-

adásban, a min Pindaros költeményeiben ritkaság.

Emez, a kilenczedik számú, a rémület és meghasonlás

iszonyait ecseteli, és evvel szemben az új városnak, Aetnának bol-

dogságát és kitn fejedelmének Chromiosnak államférfiúi egyéni-

ségét tárgyalja. Kedves kis költemény végül a II. számú Isth. óda,

mely kivált azért érdekes, hogy lépten nyomon nyilatkozik benne

költnk igazi mély barátsága Xenokrates fia Thrasybulos iránt.

A költnknél oly ritkán akadó lágy alaphang zendül meg ebben

az ódában, mely talán egyedüli « szívdala » a dór érczbl öntött,

magvasán nyilatkozó pindarosi kebelnek.

Ötödik Fejezet. A kyrenéi ódák.

•Tiszteljük meg Kyrene szépen alapított városát •.

I.

Kisérjük el költnket messze földre a tengeren túl, Kyré-

nébe, s keressük fel kalauzolása mellett a dics Battiadák alkotá-

sainak színhelyeit, a pompától csillogó épületeket, a nagyszer

utakat, a királyi család mindmegannyi örök emlékeit, melyeknek

nyomait ma is csodálja az utazó s csodálta teljes szépségökben az

ott idz Pindaros.

Létó dúshajzatú fia Apollón — így meséli költnk — elra-

gadta Kyrenét, az erdei nymphát s arany kocsiján elvitte oda, hol

a gyönyör n Libya királynje s egy hatalmas népnek és város-

nak anyja ln. (IX. pyth.)
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E város dicssége a görög bevándorlókhoz s ezeknek els
vezetjéhez, I. Battoshoz fzdik. volt Kyréné tulajdonképeni

alapítója. Nyolczadik utóda IX. Arkesilas, Pindaros vendégbarátja,

a hozzá czímzett IV. és V. pythiai óda alanya.

Arkesilas a 466. évben Kr. e. pythiai gyzelmet aratott, mi-

nek utána egy országában támadt lázadást lecsillapított és ennek

egyik állítólagos vezérét, a különben ártatlan Damophilost szám-

zte vala. Damophilos elment Thebaebe, hol költnk házában is

megfordult és hazafi keservével Pindaros szánalmát felkelté.

A IV. pythiai óda, e közel 300 sorból álló rendkívüli alkotás

két tényre támaszkodik. Egyrészt Arkesilas gyzelmére, másrészt

Damophilos számzetésére. A gyzelmi óda keretében tehát egy

Damophilosnak kiállított ajánló levél rejlik.

A költemény két frészbl áll. Az egyik Battos dynastiájá-

nak isteni alapját idézi emlékünkbe Medea jóslata révén. A máso-

dik jóval bvebb részben Pindaros és pedig tudtunkkal elször

írja le részletesen a Homeros- és Hesiodostól csak gyengén érin-

tett Argonauta-mondát , melyre Medea jóslata nyújt kiindulási

pontot.

Az ismeretes mondát alapjában Pindaros is úgy fogja fel

mint mások, csakhogy neki, a hymnusköltnek még az a feladat is

jutott, hogy azt költeménye szerves részévé tegye. Bármily szoro-

san függ is össze Battos alapító szerepe Arkesilassal, mint a Bat-

tostól alapított új ország királyával, az összefüggés önmagában még
nem jogosította volna fel költnket arra, hogy több mint 250 sort

szánjon neki és alkotásainak szokott medrén oly annyira túl csa-

pongjon. Ezt a tényt a költ magyarázói mind felismerték. Okos-

kodásaik azonban nem mindig ütik meg a mértéket.

Kétséget nem szenved, hogy Pindaros ódáinak a magva a
mythos ; elvitázhatatlan továbbá, hogy a mythos hse és az óda
hse közt bizonyos parallelismus, vagy ha nem, legalább negatív

összehasonlítás áll fenn mindenkor. Eddig hagyján !

Ámde költnk legtöbb magyarázója túlment ezen a határon,

s az ódái meg mythosi hs lényeges megegyezésen kívül még az

elbbinek minden cselekedetében is az utóbbinak minden vonását

vélte feltalálhatónak. Pedig a hasonlatnak ily makacs keresztül-

vitele a mellett, hogy el sem is képzelhet, határozottan kárára

volt és van Pindaros megértésének. Ha teszem Pindarosnak ezen

ódájában Jason lényeges sajátságai közöl csak néhány is megvan
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Arkesilasban, a magyarázónak meg kell elégednie és nem min-

den apróságnál vonatkozásokat keresnie, különben a lehetségek-

nek oly tengerére bocsátkozik, melybon a józan aesthetika hajó-

törést szenved.

.
Érdekes e részben a mi ódánk is. Wagner, Boeckh, Rauchen-

stein, Ludwig, Buchholtz, a tárgyalt mythos Jasonában Damophi-

lost, a számzött hazafit vélik felismerhetni, s ugyanazon Jasonról

Dissen, Schmidt és Friedericb, azt mondják, hogy senki más, mint

maga Arkesilas. Hosszúra vezetne az érveket pro és contra felso-

rolnunk. Részünkrl az utóbbi nézetet tartjuk a kizárólag helyes-

nek. Azt hiszszük,hogy Jason Arkesilasnak az elképe. Hisz Arke-

silas dicsségének akar Pindaros els .sorban szószólója lenni.

Damophilos búja csak episod. Hisz magasztaló óda ez is, mint

költnk bármelyike, a hol a gyztesé a fszerep ! Jason, bár az

örökölt jog képviselje, mégis a trónbitorló Peliassal szemben

meggyült haragja kitörését mérsékelni birja, st a rábízott munkát

is elvállalja: így Arkesilasnak is, bár a jog talaján áll, a zavargó,

bitorló elem hordozójával, Damophilossal szemben, meg kell fékez-

nie szenvedélyeit. Szerintünk a párhuzamnak csakis ez lehet a

magva. A többi vonást aztán mára költ phantasiája kénye kedve

szerint szabja ki magának.

S min kép ez a Jasoné ! Alig van költnknél mythosi sze-

mély (az egy Heraklest kivéve), melynek kidomborításán annyi

belemélyed elszeretet ismerszenek meg. A tünde ifjú megj
« a dics Jolkos napsütötte virányaira. . . . Két dárda reng a keze-

ben, öltözete ketts : a magnetek hazai köntöse jól állt megtermett

tagjain; fölötte pedig párduczbr védte meg a hideg zivatarok

ellen. Gazdag fürtjeit olló nem érinté: fodrosán seperték végedes-

végig a hátát. » Jason megáll a piacz közepén s a nép ámulata közt

várja be a kocsiján odarobogtató Peliast. Büszkén visszaköveteli

tle sei bitorolt trónját, s önérzettel szánja rá magát,nem kénysze-

rségbi a nehéz munkára. Felkerekedése Kolchisba, a heves sze-

relem, melyre Medéát gyullasztja, versenye Aietessel, küzdelme a

sárkánynyal, mindez az epikai stílus részletességével ugyan, —
mert itt egy kis költi beszélylyel van dolgunk— de egyszersmind

költnknél szokatlan plaszticzitással van szemünk elé varázsolva.

Mindenesetre a legsajátságosabb alkotások egyike : kerete olyan,

min a többi ódáé, feldolgozása pedig a rendestl oly annyira

elüt

!
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Arkesilas gyzelme még egy másik költeményre szolgáltatott

alkalmat. Az ötödik pythiai ódát értjük, mely voltakép nem egyéb,

mint beigazolása egy az óda élére helyezett erkölcsi axiómának,

Pindaros ama kedvencz gondolatának, hogy a gazdagság csak akkor

ér valamit, ha erénynyel párosul.

A költ a fejedelem törekvéseire a békéthozó Eastor oltalmát

kéri. Arkesilas bölcs fejedelem, született uralkodó, kiváló bajvívó.

Szerencséje Vígnélküli. De ne feledkezzék meg Istenrl, a ki a sze-

rencsét osztja. Verejtékes volt e gyzedelem, de nincs halandó, ki

a sikert ingyen kapja. Battos sikere is szorosan összefügg nemzet-

sége sorsával, melynek intézje Apollón, az orvos, a múzsapap,

a békehozó, a jósló Apollón. hozta a dórokat Peloponnesosba,

innen Therába, Therából Libyába. Neki köszöni Arkesilas els

sorban koszorúit, melyeknek dicséretét a költ így végzi: « lelke és

beszéde túlhaladja korát. Bátor szivére nézve az, a mi a mada-

rak közt a sas. Harczban megállja helyét, mint a bástya. A mú-

zsák körében jártas már kis kora óta, — most a kocsi-versenyben

is ügyesnek vallja magát !»

íme, ez száraz fonala a gondolatmenetnek. Ámde hol a nyelv,

mely a görög eredetinek érczes csengését, alaki és (egyénileg) pin-

darosi zománczát s tömör épületét még csak távolról is vissza-

adhatná ? Hol van az a költemény, melybe oly finoman elrende-

zett szálakkal volnának a legkülönbözbb gondolatok beledol-

gozva ? . .

.

II.

Arkesilas eme gyzelmeinek idejében Athén már a hatalom

netovábbját elérte. Eurymedón már gyzni látta az athéni népet,

melynek lelke és nélkülözhetien vezérszelleme Perikies kezdett

lenni. Athén most mind azon törekedett, hogy az aristokratikus

alkotmányokat, a hol még fennállottak, ledöntse s ilyképen ked-

vencz eszméjének, a demokratiának terjesztése által befolyását, leg-

alább közvetve biztosítsa.

Athén ez ügyesen kieszelt politikájának kezdetébe esik köl-

tnk két ódája, mely némileg ama politikának mer tagadása volt.

Mindkett aristokratikus alkotmányokat és uralkodó családokat

dicsít, még pedig a férfias érettség költészetének minden eszkö-

zével. 1
)

*) Az e pontban tárgyalt ódák csak a csoportosítás kedvéért vannak
'ide sorolva.
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Az egyik, a VII. olympiai óda, mely a régi magyarázók érte-

sítése szerint aranybetkkel volt bevésve a lindosi Athéné templo-

mába, a rhodosi Diagoras gyzelméhez fzi Rhodos magasztalását.

E költemény tán egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Pin-

daros mennyire ismerte a költi technika ama titkát, miképen

kelljen egy magában véve igen egyszer tárgyat mvészileg feldol-

gozni és annak egyes tagjait egyetlen erkölcsi alapeszmével össz-

hangzatosan egybekapcsolni. Bár Diagoras hsi vitézsége közmon-

dásossá vált, 1
) nem is annyira jelen gyzelme a fdolog. Ódánk

tulajdonképeni tárgya, az Eratidáknak, a rhodosi aristokrata csa-

ládnak dicsérete. 2
) Hisz a sziget egész störténelme, kezdve Tlepo-

lemostól, mindenha e családhoz fzdött. Az istenek látható kegye

jóra is változtatá összes balsorsát.

A VII. olympiai óda a korinthosi Xenophonnak szánt dicsít

m, mely szintén aristokrata családot, az Oligaithidákét veszi tár-

gyául. E családnak köszönheti Korinthos a maga virágzását, és

hsünk sei, — miként a korinthosi nemzeti hs, Bellerophon,

Athéné istenasszony segítségével megszelidíté Pegasost — az iste-

nek kegye és támogatása mellett a legnagyobb nehézségeken is

túltették magokat, s Korinthost a jólét magas fokára segélték.

Másokétól elüt a költemény szerkezete annyiban, hogy itt az

egyes gondolatcsoportok szigorúan elválasztvák egymástól a stro-

phikus szerkezet küls eszközével is. Az els systema (Strophe,

antistrophe e6 epódos) elmondja, mennyi jóléttel áraszták el a

Horák Korinthost ; a második Xenophon gyzelmeit tárgyalja ; a

harmadik és negyedik Korinthos herosairól szól ; az ötödik végre

az Oligaethidák versenygyzelmeit sorolja fel. Az els kettt ösz-

szefoglalva,— mert hisz Xenophon gyzelme is a Horák mvének
van feltüntetve, — a hármas felosztás itt is érvényesül.

Ha valahol, úgy itt, e két ódában beszélhetett Pmdaros

lelke mélyébl. Hisz aristokracziát kellett dicsérnie. Neki, a Ma-

rathon után rajongó, régibb szabású, konzervatív embernek állami

ideálja nem lehetett sem az athéni szabadelv demokratia, sem a

nép szeszélyétl függ tyrannis, sem a mindent felforgató dema-

góg rendszer, — hanem a szó nemes értelmében vett aristokratia,

*) Cic. Tusc. I, 4(5, 111.

*) A köznapi tárgynak magas szempont alá sorolása még a XI. nemeai

ódában is észrevehet.
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hol a «bölcsek», hol a «jelesek» uralkodnak, nem pedig a «fékte-

len vak tömeg. » «Látom », mondja egyik ódájában (XI. pyth.),

«hogy az államban a mérsékelt elemek virulnak fel legjobban:

megvetem bizony a zsarnokok sorsát.

»

Nem Í8onomiát, hanem eunomiát sürget . A hagyományos

törvény és jog által alkotott rend legyen az állam alapja. Dicsérve

dicséri azon államokat, melyekben aristokratiát lát, s viszont rej-

tett nyilait nem egyszer ereszti neki a vulgusnak, melyet tán után-

zásból s bizonyos modorosságból gylöl utána sok ódakölt.
(Vége köv.)

Dr. Fináczy Ern.

Harczi ének.

(Tyrtaios.)

Szép a dics kimúlás zajló csatasornak az élén,

Hogyha vitézi kezünk védi a drága hazát,

s honodat s dús telkeidet soha cserbe ne hagyjad

;

Koldus sorsánál nincs szomorúbb, keserbb !

Anyjával tévelyg s apjával, szerte barangol

Kisded gyermekivel s hn szeretett nejivei.

Szükség rabja leszen, nyomorúság átka lesújtja.

Nincs, ki marasztalná ; nincs, ki szeresse, sehol.

Szennyfolt éri nemét s ragyogó szépsége enyészik,

És a gyalázatnak száz neme éri utói.

Hajh ! A számkivetett férfit nem tiszteli senki,

Könny nedjét, becsülést nincs, a ki adna neki.

Bátran küzdjünk hát a honért ! Ne kiméljük az éltet,

S drága családunkért ontsuk a vért örömest.

Ifjak! A harcz mezején vállvetve maradjatok együtt,

t
Mert csak a gyáva szökik, mert csak a gyáva remeg,

si erény 8 hatalom szálljon szivetekbe tinéktek ;

Harcz közepén szivesen haljon a férfi halált.

Tisztes apáitokat, kiknek már térdei gyöngék,

Cserbe ne hagyjátok, futva gyalázatosan !

Nem méltó, hogy az aggastyán csapatoknak az élén

Hsi vitézséggel küzdjön az ifjak eltt.

Mily szégyen, ha fejét s állát kora szbe csavarta,

S termete dísztelenül mégis a porba bukik

;

Vagy ha mezítelenül, vérz férfjúi szemérmét
Két keze ujjával féltve takarja el .

Fertelmes látvány ! Mindez nemesítse az ifjút,

Mig kecses ifjúság bimbaja rajta vagyon.

Élve, rajongnak utána a nk, bámulja a férfi,

Halva pedig harczban, dicskoszorúkat arat.

Ám kiki jó állást foglalva maradjon a résen,

S összeszorítva fogát, marja kemény ajakát

!

Dr. FinJLczy Ern.
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HAZAI IRODALOM.

Magyar nyelvtan. Polgári iskolák számára. Irta dr. Góöz József. Buda-Pest.

1884.

Az érdemes szerz, igazán, becses ajándékkal örvendeztette meg

a polgári iskolát, mely a szigorúan methodikus tankönyvekben annyira

szkölködik. Végre egy munka, mely üdvös reactiót indít ama doctri-

nárek ellen kik, « siet újítással • nem átallották bevinni az iskolába «a

kétes érték nyelvészeti okoskodásokat. • Mert, valóban, csak a félszeg

theoriák csökönös híve ignorálhatja klasszikus paedagogiánk egyik sar-

kalatos elvét, mely követeli, hogy ne tanítsunk hanemha ((megállapí-

tott igazságot,* s tartózkodjunk az oly tételektl, melyek a tudósok

körében « még vitatkozás tárgyát képezik.

•

Íme, az elvi álláspont, melyet az érdemes szerz elfoglal. Mun-

kájában tehát «csak a biztosabb alapon nyugvó tételek fejtegetésébe

bocsátkozik ; de ezeket aztán úgy törekszik megmagyarázni, hogy a

tanuló a szabályok keletkezését saját szemével lássa. » Nyilván való ugyanis

hogy a tanítvány — infans, indigus omni vitai auxilio — nem tud még
beszélni sem, mikor leül a mester lábaihoz, s szükség, hogy megtanulja

a szabályokat, melyek szerint a beszédet, a saját nyelvét construálni,

megalkotni kell. Avatott psedagogus, ki mindig elvekre építi eljárását,

nem mulasztja el, például, komolyan figyelmeztetni a növendéket, hogy

ha személyi névmásokat a mondat tárgyául *akar* használni, akkor ne

így mondja; ént-t, te-t, mi-t, ti-t, hanem : enyém, téged, stb. (97.) Komo-

lyan megjegyzi továbbá, hogy *& Uszek, vagyok ós mejyek igéknek nincs

külön alanyi és tárgyi ragozásuk » (86), s örömmel constatálja, hogy «az

igén az állítás módját, a cselekvés idejét, a cselekv személyét és számát

is föltüntethetjük.* (77). Ily positív igazságokra nagy szükség van a pol-

gári iskolában, mely — ne feledjük — kiválóan «a gyakorlati élet köve-

telményeit* akarja kielégíteni. Szegény magyar fiú, hogy is lehetne

tisztában a kérd és felszólító mondat kiejtése fell ! ha nyelvtanból,

homloka verejtékével, meg nem tanulná ; s csakugyan nem tudjuk,

hogyan értené meg a hiányos mondatot, ha — ad regulás artis — «fo*

nem keresné az összefüggést az elz mondatból vagy mondatokból.* (26.)

Gondolhatni, hogy Petfi közönsége mily kitnen járatos volt a gram-

matika minden zugában — «elz mondatok* nélkül is, egyszerre meg-

érti mi az hogy: • talpra magyar í» — s gondolhatni, hogy a gramma-

tikai belátás mennyire ki volt fejldve honvódeinkben, kik egy szerfö-

lött hiányos vezényszóra megmozdultak, st csodákat mveltek.

Nem tudjuk eléggé méltatni az érdemes szerz törekvését, mely

45*
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kiválóan, a nyelvtanításnak •értelmesebbé* , s hozzá tehetjük : érdekessé,

mulatságossá tételére irányult. Szívünk örömtl dagad, ha elgondoljuk

mennyi találékony elme s mennyi éles, bonezoló ész fog kikelni a pol-

gári iskolából, hol a tanulókat, ideje korán, oly nyelvtani problémák

megoldásában gyakorolják, melyek nem csupán észfejtk : rendkívül

érdekesek, mulatságosak is. tUtile cum dulci,i — mondja az érdemes

szerz, 8 toda ill magánhangzókati irat bizonyos mássalhangzók közé

•hogy azok (a mássalhangzók?) szerszámok neveivé alakuljanak:

b— lt— , v—s— , stb. (11). vagy, a « tiszta kiejtés* gyakorlása végett,

olvastat néhány elmés mondatot : •Bálint nem látja, hogy Pál int neki ;

hat szász ment erre, s mindegyiknek hatszáz forint volt a zsebében, stb. t

(15.) íme, az isteni tudomány ! mely feltárja nem csupán a vesék,

hanem a zsebek titkait is. — De a legmulatságosabb, valamennyi

között, egy helyesírási gyakorlat : •Az njul,* melynek kezd sorát ide

írjuk : •A akarag zöpe vedék az nyulát, mej edj nátaspa zögöt . . .• És
így tovább ! Fájdalom, nincs terünk közölni, egész terjedelmében, ezt

a psedagogiai remekmvet; felhívjuk azonban az összes tanférfiak

figyelmét e kitn methodusra, mely a grammatikát — eddig a legszá-

razabb, a legunalmasabb tárgy! — oly szívderít kedves játékká vará-

zsolja, milyen a rebus-fejtés vagy farsangi bohózat.

Korlátolt esz s malitiosus bíráló ebbl talán vádat koholna

:

hogy az iskola falai közé frivol játékot, bohózatot vinni, komoly tan-

könyvhöz nem ill szerep. Mintha e könyv azért nem végig megrzené
magasztos komolyságát 1 mintha a könnyed szórakozást nem váltaná

föl helyenkint egy-egy fogós kérdés, melyet megoldani s megérteni

fárasztóbb és fejtörbb munka, mint a felsbb mathesis bonyolult

problémáit. Tessék a fentisztelt bírálónak, például, különbséget tenni a

tíiz és tüz homonym szavak között (13) ; « kikeresni a Családi kör vezér

gondolatait azaz vázlatát* (126), s megmondani hányféle a mondat,

•kiejtés szerint* (17). Vagy — ha ez nem volna elég — iktasson, •ala-

nyul, személyneveket,* a személyi névmások helyére, a következ mon-
datokban : én nem dolgozom ; én beteg vagyok ; te dolgozol, stb. (44) és

alakítsa e két mondat határozóit határozói mellékmondatokká : melletted

ülök ; tled jövök. (132.) Szinte látom mint borítja el arczát a szégyen-

pír, szinte hallom az értelmetlen hebegést, mely összerándítja sápadt

ajkait, és gyönyörködöm a tehetetlen butaságban, mely szemeibl

reám mered.

Mint a szíves olvasó látja, egy csöppet sem volna nehéz letor-

kolni az ismeretlen Zoilust, s találó példákban épen nem volna hiány.

Nagyobb baj, hogy az érdemes szerz rendkívüli szerénysége majdnem
illusoriussá teszi a fényes eredményt, a melyet munkájától egész bíz-

vást remélhetünk. Kerülni akarván a magabizottságot, szinte átcsap az
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ellenkez túlságba : kizárja lelkébl a férfias önbizalmat is, noha teljes

joggal megilleti. Nem bízik eléggé a tanítás sikerében ; ezért még jó

tova is elfordulnak a feladatok közt helyesírási gyakorlatok (57., 116.,

128.), s « fejtegetéseit,* melyek módszer és stilre nézt a magok nemé-

ben egyedül valók, nem tekinti conditio sine qua non-nak, melynek

elfogadása vagy elvetése határoz egyszersmind az egész m sorsa

felett. • Természetes — így szól az érdemes szerz — hogy a fejtegeté-

sek olvastatását az a kinek tetszik elhagyhatja s helyette a maga szóbeli

magyarázatát illesztheti be, mely talán sokkal szerencsésebb módon
czélhoz vezet.

»

Bátorkodunk, e nyilatkozattal, melynek forrása tisztán a sze-

rénység, a magunk véleményét állítani szembe. Nem, érdemes szerz !

a polgári iskola tanítói nem mellzhetik e munka legkitnbb részét, s

nem fognak más nyomon haladni mint a melyet mesterök jelölt

:

Quid enim contendat hirundo

Cycnis?aut quidnam tremulis facere artubus haedei

Consimile in cursu possint ? quam fortis equi vis.

Igenis, ók szintén igy fogják kezdeni az -é « birtokos rag* magya-

rázatát: iHaaz én nevem József, akkor e helyett a mondat helyett:

ollóm éles, azt is mondhatom: a Józsefé éles;* (47) szerintök is csak

• kiemel rag* lesz az *ik szótag, * melynek « semmi különös értelme

nincs » s mely csupán « nagyobb nyomaték kedvéért járul melléknevek

és számnevekhez (jobbik,— negyedik), ép úgy mint az •ugyan szó* a

mutató névmás elé (ugyanez, ugyanaz ;
— 54., 60., 62., 64.); s végre

k is hirdetni fogják a hamisítatlan ortbologia • megállapított igazsá-

gait,* mely szerint tanár helyett •mondhatjuk* azt hogy tanító, irnok

helyett azt hogy író, stb. (113.)

A derék tanítói kar, bizonynyal, nem fogja követni az egyéni hiú-

ság sugallatát, de hallgatni fog a meggyzdés szavára, s nem kocz-

káztatja könnyelmen a tanítás érdekeit. Figyelmét nem kerülheti el,

hogy a « fejtegetésekben* a stil szépségeivel egy színen áll a gramma-
tikai analysis mélysége, a példák találó és talpra esett volta, s a defini-

tíók- és magyarázatokban nyilvánuló elmééi és eredetiség. Ne bántsa

fülünket e döczögs mondat: « dolgozatotokat így kell kezdenetek:*

(13) hisz a tanuló, ki dolgozatba fog, eleinte rögös úton, bukdácsolva

halad ; s ne sajnáljuk a tapsot az érdemes szerz satirikus erétl, ki,

finom, gúnynyal, felhozza a példák sorában, hogy; «A Budapesti

Szemle-újság.* (28.)

A föntebb letorkolt Zoilus, kárörömmel, azt mondaná ugyan

hogy, íme, a szerz nem tud különbséget tenni újság ós folyóirat közt

;

de csak utalnunk kell a rokonértelm szók definitiójára (114), hogy
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kárörömét legott a csalódás keser érzete váltsa föl. * fiókonértelmnek

— így szól az érdeme* szerz — az olyan szókat nevezzük, melyeknek

jelensök egymáshoz hasonló, minélfogva azokat egymással föl is cserélhet-

jük.* Arany János, például, e theoria nyomán, írhatta volna: -kutat-

nak a kicsinyek* (a négy k a kutatás akadályait érezteti), a helyett hogy:

•kutat az apró nép ;* vagy : «maga falt már,» a helyett hogy : «maga

evett sth.i Mindössze is az okoz galilát, hogy az els kifejezés kelleténél

hosszabb, a második rövidebb egy szótaggal.

De itt egyezerre kitágul a- grammatika Fzk határa s mintha rit-

kulna a fátyol, mely profán szemünk ell a költi mhely titkait elfö-

dözi. Meglesni, hogyan támad, hogyan születik költi elmében a gon-

dolat s a kifejezés : ez voltakép nem a grammatikus dolga ugyan, de a

grammatikai tanulmányt, kétség kívül, vonzóbbá teszi, s az iránta

való érdeket fokozza, ébren tartja. — Mire gondolt Arany János ? —
e mély értelm kérdést veti föl a szerz — midn a Családi kör máso-

dik sorát irta. Válasz : • Az epertermö fára ; s arról állítá, hogy lombjai-

val feketén bólingat. Az epertermö fa kifejezést nem használhatta, mert

akkor a verssor kelleténél hosszahb lett volna. Fogta tehát magát, s az

eper és fa szót összetette, s ezt illeszté be az epertermö fa kifejezés

helyére.* (1 10.)

E fontos adat kitnen jellemzi Arany mvészi eljárását, 8 a

szerz roppant hálára kötelezné irodalmunk búvárait, ha ilyeténkép

elemezne valamennyi összetételt, melylyel a nagy költ nyelvünket gaz -

dagítá. Az érdemes szerz igazán hivatva van e delicat munkára : nem
azon száraz grammatikusok czéhébe való, kiket a nyelvi formák ereje

ós bája ép úgy meg nem indít, mint a hogy meg nem indítják a fagyos

szív anatómust az arcz nemes vonalai vagy a testalkat szép aránya,

midn a hullának, bonczoló késsel, neki esik. Nem! a szerz együtt

érez a formákkal : mintha bennök is élet volna, s fogékonyság öröm
meg fájdalom iránt. Ei ne indulna meg, például, ama kép szenvedésein,

melynek gyászos végzete, hogy « rajzoltátik • s melynek martyriumát

az érdemes szerz ekkép ecseteli (72): «A kép rajzoltatik . . . A kép

készülj mert készítik ; ö maga magától nem jön létre. <>
y

mikor rajzolják,

csak eltííri, elszenvedi a mit vele tesznek. »

Ha czélunk nem volna egyéb csak múlékony emotiót gerjeszteni,

mely lángot vet és ellobban mihamar : akkor e pathetikus sorokkal

befejezhetnk e czikket, mely talán, akaratunk ellen, kissé hosszúra

nyúlt. J)e mi azt akarjuk, hogy ers meggyzdés fakadjon és gyöke-

rezzék meg az olvasók elméjében e könyv értéke és jelentsége fell, 8

maradandó emléket, örök memento-t akarunk állítani a szerz érdemé-

nek a tanférfiak és tanügybarátok tudatában. E végre, egy rövidke

definitiót szemeltünk ki a « fejtegetésekbl,* s egy még rövidebb sen-
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tetitiát, mely, egész alkalomszeren hozzá fzdik. • Kapálásnak* — így

flzól az els — azt nevezzük, mikor az ember kapával dolgozik,* (37.)

8 e példaszer definitiónak pendantjaúl szolgál a rövid, de vels sen-

tentia, mely szintazon thema köri forog, s mely nekünk annyira meg-

tetszett, hogy alkalmasnak véltük e czikk végére tzni, mintegy erköl-

csi tanulságkép, mely, cziczomázatlan, egyszer formájában, teljesen

összevág saját meggyzdésünkkel, s a legtisztább réeuméje azon vizs-

gálódásnak, melyre, ez alkalommal, java ernket fordítottuk : •Kapálni

nem szégyen.*

Háhn Adolf..

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Origine della lingua italiaiia. Dissertazioue di Luigi Morandi. Cittá di

Castello, S. Lapi, 1883. VIII, és 72. 1.

Több századja már, hogy tudós elmék az olasz nyelv, általában a

román nyelvek eredetével foglalkoznak. A vélemények a kérdés mivoltát

illetleg nagyon elágazók voltak a jelen századig. Voltak elször olyanok,

kik világos tévedéssel nem latin eredetet tulajdonítottak az olasz nyelv-

nek, mint Dante, ki a bábeli nyelvzavarig viszi azt ; mint Giambullari,

ki etrusk és aramaoi vagy Ginguené, ki latin és kelta keveréknek tartja

az olasz nyelvet. Mások szerint a latin nyelv mintegy anyja, a germán

pedig atyja a román nyelveknek, melyek a barbárok invasiói nélkül soha

sem támadtak volna, vagy legalább nem öltötték volna tényleges alakjo-

kat ; így Pietro Bembo, Muzio, Tiraboschi, Siemondi, Schlegel, Gioberti,

st, legalább régebben Müller Miksa is. Voltak azután, kik a latinból

származtatják az olasz nyelvet, de egy « közvetít* nyelvet (a provencal-t)

vesznek föl : így a nagy Raynouard, Perticari, Sicher, Du Cange, Ruth.

Ismét mások szerint a latin nyelv gyorsabb vagy lassúbb romlása szülte

az olasz nyelvet. E véleményen vannak Ampere, Wackernagel, Muratori,

Fontanini, Emiliani-Giudici, Wachsmuth, Humboldt Vilmos. A manap
uralkodó vélemény az, hogy a román nyelvek eredete az úgynevezett

római « lingua rusticá»-ban keresend. «Hat román nyelv vonja magára

figyelmünket, úgy grammatikai sajátosság, mint irodalmi jelentsség

által,* mondja Diez. «Miudegyiköknek els és legtekintélyesebb forrása

a latin nyelv. De ezen nyelvek nem ama classicus latin nyelvbl folytak,

melylyel az írók éltek, hanem, mint már sokan és joggal jegyzettek meg,

a római népnyelvbl, mely a classicus latin nyelv mellett szokásban

vala. Nem mulasztották el annak bebizonyítását, hogy maguknak a

régieknek tanúskodása szerint ily népnyelv létezett Rómában ; de ennek

létezése oly bizonyos, hogy bebizonyításra nem is szorul, és tulajdonké-
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pen az ellentétes véleményre lehetne bizonyítékokat követelni, mert e

szerint a latin nyelv eltért volna a rendes szabálytól.

»

l
) A nagy mesternek

e véleményét vallják a legtöbben idnkben, bár a részletekre nézve nagy

és sokszor lényeges eltérések vannak a tudósok véleményei között.
8
)

Morandi föntjelzett értekezése szintén az egyik román nyelvnek,

az olasznak eredetével foglalkozik, és ketts tekintetbl érdemli meg a

figyelmet : egyszer azért, mert szerzje egyike a legtekintélyesebb olasz

philologusoknak ; azután azért, mert értekezése részben új és érdekes

világításba helyezi tárgyát.

Morandi elször is értekezése czímét támadja meg, melyet csak

azért használt, hogy különködnek ne lássék. nemcsak az olasz iro-

dalmi nyelv eredetérl akar szólatji, hanem az olasz szójárásokéról is

;

és mivel a különlegesrl nem lehet szólanunk a nélkül, hogy az általá-

nost ne érintsük, átalán a neolatin vagy román nyelvekérl. Nem hat

román nyelv van, mint az átalánosan elterjedt vélemény tartja, hanem
hét : a provencal, franczia, spanyol és portugál, az olasz és oláh, és végre

a rhffito-román nyelv. Ez utóbbi Ascoli tanulmányai után többé nem
dialectusnak, hanem külön nyelvegyednek tekintend.

Arra nézve, hogy a neolatin nyelvek els és f forrása a latin

nyelvben keresend, a modern romanisták egyetértenek. A részletes kér-

désekre nézve azomban manap is nagy az eltérés.

Közönségesen azt szokták mondani, hogyha egyik nyelv a másik-

nak folyománya : az els a leánynyelv, az utóbbi az anyanyelv. E képle-

ges kifejezés azonban tévútra vezethet. Mert a leány az anyától elvált

és külömböz egyed ; míg egy másiktól származott nyelv tudományos

szempontból tulajdonképen nem egyéb, mint az eredeti nyelv, fejldésé-

nek más, késbbi stádiumában. Jól mondta Lanzi, hogy : •minden évben

történik egy lépés egy új nyelv felé,» és utána Humboldt Vilmos : ta szó

nem annyira factum, mint inkább folytonos fejldés.* Fuchs Ágoston

szerint a román nyelvek sok elemei már megvoltak a régi latin nyelvben.

Mint ilyenekre rámutat Morandi a határozatlan nével használatára, a

— mente végzet határozók elképeire, a múlt id fejldésére, a mini-

nek rövidüléseire mi-re és me-re, és egész szólásokra és fordulatokra.

Idézeteit Ovidiusból, Ciceróból, Lucretiusból, Virgiliusból, Apulejusból,

Curtius Rufusból és Plautusból. A neolatin nyelveket nem kell egyébnek

tekintenünk, mint a régi beszélt latin nyelv folytatásának. Ebbl fejld-

tek, de nem normális állapotok között. A latin nyelvnek kemény harczot

*) Grarnmatik der romanischen Sprachen, dritte Ausgabe, Bonn, 1870.

*) Érdekesen összegezi a külömböz fölmerült nézeteket Demattio ily

czím müvében: «Origine, Formazione ed elementi della lingua italiana,»

seconda edizione, p. 1— 16.
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kellett vívnia a bennszülött régi itáliai nyelvekkel, s bár gyztes maradt,

e nyelvek hatásukat rajta is éreztették, különösen a kiejtést illetleg.

Azonkívül a természetes átalakulást siettette, st részben más irányba

terelte a politikai, vallási és társadalmi zrzavar. Ha ez közbe nem lép,

valószín, hogy az egész román Európa egy nyelven beszélne manap.

Lanzi föntidézett mondatát tehát oda lehet módosítani, hogy: minden

évben történik egy a körülmények szerint nagyobb vagy kisebb lépés egy

új nyelv felé.

Azon nyelvekkel, melyeket a latin nyelv Itáliában elétalált, többé

vagy kevésbbé kemény életharczot kellett vívnia, a szerint a mint e

nyelvek többé vagy kevésbbé voltak rokonok vele. — Etruriában és

Gallia némely részeiben, Gellius tanúsága szerint, még a második szá-

zadban beszédben éltek az illet nyelvek. Ámde bizonyos, hogy a latin

nyelv végre is diadalmaskodott e nyelveken, melyeknek bels organis-

musára kevés, de több befolyásuk vala a kiejtésre. A francziában nincs

több biztosan kelta eredet húsz szónál ; a toskán nyelvjárásokból eltnt

minden etrusk szó a legközönségesebbekig, melyeket a nép nem egy

könnyen feled. Van ugyan a franczia nyelvben 650 ismeretlen eredet

szó, melyek között lehet és bizonyára van is kelta szó ; de ha mind az

volna is, mi volna az az egész franczia nyelvhez képest!

Más küls okok sem folytak be jobban a román nyelvek fejldé-

sére. Voltak, kik állították, hogy a germán nyelveknek a rómaival való

összekeveredésébl állottak elé a neolatin nyelvek. De egy futólagos

tekintet a két nyelvcsoport phonetikus törvényeire megczáfolja e véle-

ményt. A germán nyelvek szeretik az aspirátákat, a tszótagot hang-

súlyozzák, jobban szeretik a kemény hangokat, és olyan hangjaik is

vannak, melyek a neolatin nyelvekbl teljesen hiányzanak. Hiába keres-

sük a neolatin nyelvekben az úgynevezett Lautvercbiebung-ot, a Grimm
felfedezte hangtörvényt, mely szerint e latin mondatnak : mundus vult

deciin, germán ajkakon ilyenné kellett volna válnia : muntus fald tezibi.

Nincs meg a román nyelvekben az a hangkeveredés sem, mely pl. az

angolnál a nyelvnek angloszáz (germán) és normann (neolatin) eredete

mellett tanúskodik.

Szerves alaptulajdonságaikat tekintve egyformák lévén a neolatin

nyelvek, egy közös eredtöknek kell lenniök. Kevés kivétellel megtar-

tották azt a hangsúlyt, mely régente megvolt a szókon. Mindannyian

elvesztették a latin declinatio eseteit phonetikus romlás miatt, melyeket

aztán praepositiókkal pótoltak (ilyen praepositiós esetek már a classi-

cusoknál is eléfordúlnak). Mindannyian elejtették a neutrumot, az unm
és ille szókból articulusokat alkottak magoknak, valamint a mens szó

ablativusából új határozói végzetet. Mindannyian, hogy a phonetikus

romlás okozta egybeesések eltávolíttassanak, a habere igével új igeidket
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alkottak, hol a habere majd összeolvadt az igetvel, majd puszta segéd-

ige maradt. Mindannyian elvesztették a quantitas iránti érzéket, új me-

tricát alkották, mely többé nem a hosszúságon vagy rövidségen, hanem
az icftijon, a szótagnak ersebb vagy enyhébb, súlyosabb vagy könnyebb

ejtésén alapúi. Ez új metricának, valamint a rímnek már a latinban

vannak nyomai.

Mind e tulajdonok mutatják, hogy a neolatin nyelvek nem egye-

bek, mint egy idsebb latin nyelv, mely új viszonyok közé jutva, elbb
csak gyéren jelenkez vagy rejl képességeit fejté ki. A keresztyénség,

az invasiók, a kereskedelmi összeköttetések nem változtatták meg bels

mivoltát, de lökést adtak továbbfejldésére és részben megváltoztatták

szótárát.

A keresztyénség által némely szók különösen vallási tárgyakra és

fogalmakra alkalmaztatván, ezek a közhasználatban más szók által pó-

toltattak, így domus (casa) és verbum (parola). Kereskedés és invasiók

útján germán, arabs és görög szók jutottak a neolatin nyelvekbe. De ez

idegen szóknak fzárna aránylag csekély.

Diez szerint 6em a germán grammatica, sem a germán syntaxis

nem gyakorolt nagyobb befolyást a román nyelvekre ; csak részietekben

tnik ki e hatás, mely az egész nyelvet tekintve csekély. Mások

nagyobbnak ítélték a germán nyelvek hatását a román nyelvekre. Sze-

rintök csak így magyarázható meg a latin nyelv és a neolatin nyelvek

közötti külömbség. Azonban e külömbség okszerebben azon nyelvek

hatására vitetik vissza, melyek a latin nyelv mellett hajdanta Itáliában

dívtak. A germán befolyás legfölebb 1000 szóval gazdagítá a neolatin

nyelvek szótárát. Érdekes, mint vélekedik Caix a germán szók sorsáról

a neolatinok között. Szerinte sok germán szónak azért kellett elvesznie,

mert egyenl a latinnal
;
pl. sada sazio, habán avere, raihta retto, arján

arare. És ez történt a leggyakrabban. Nem ritka az az eset sem, hogy a

latin szó a germán szó hangzásához alkalmazkodók

:

etemére straujan sdrajare,

parcere sparn sparagnare,

lingere lecchn leccare,

rapere roubQ rubare,

sensus sin senno.

Legérdekesebb azon eset, midn egy latin és egy germán szó

neolatin szóvá egyesül:

donum iridarlön guiderdone,

malua balvaveisa, malvagio (mauvais).

Azt mondogatják némelyek, hogy a neolatin nyelvek kevósbbé

tökéletesek mint a latin nyelv. Bizonyos, hogy némely latin alakok
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kivesztek. De bizonyos az is, hogy a határozott és határozatlan articu-

lus és némely új idk által a neolatin nyelvek nagyobb precisióra és

kerekdedségre tnek szert. A latin nyelvnek nem tökéletlenebb utódaiul,

hanem tökéletesebb folytatásaiul tekintendk a neolatin nyelvek.

De melyik nyelvet értsük a latin nyelv alatt, az irodalmit-e vagy a

beszédbelit ? Kétségkívül az utóbbit, mert csak beszélt nyelv változhatik

és alakúihat.

A legtöbben azt tartják, hogy a latin irodalmi és a latin nép nyelve

között lényege^ külömbségek voltak. Ez a vélemény nagyon túlzó. Bizo-

nyos, hogy Cicero nem úgy beszélt latinul mint mosónje. De természe-

tes az is, hogy Thiers nem úgy írt francziáúl mint portása beszélt ; de

azért mind a ketten francziáúl beszéltek. A modern Itáliában, hol soha

sem vergdött egy dialectus sem végleges uralomra, lehetséges vala az

irodalmi nyelvnek a beszélt nyelvtl való végzetes elkülönödése. De nem
Bómában. Abban a Eómában, mely oly compact és hatalmas egységet

tntetett föl mindig; melynek polgárai, élesen kirívó practicus szelle-

möknél fogva, szükségét érezték a lehet legkönnyebb közlekedésnek.

A beszélt nyelvnek számos szava ós fordulata található a classicusoknál.

íme még egy adat Ciceróból, mely maga is elegend bizonyíték volna

arra nézve, hogy nagy differentiák a római irodalmi és népi nyelv

között nem lehettek.

Cicero Ad Familiares, IX, 21. ezeket írja egy barátjához (Papir.

Pet.): «Ain tandem? insanire tibi videris, quod imitere verborum meo-

rum, ut seribis, fulmina. Tum insanires, si consequi non posses : quum
ver etiam vincas, me prius irrideas, quam te, opportet. Quare nihil

tibi opus est illud a Trabea ; sed potius á-óTEo-ytia meum. Verumtamen

quid tibi ego videor in epistolis ? Nonne plebejo sermone agere tecum ? Nec

enim semper eodem modo. Quid enim simile habét epistola aut judicio

aut concioni ? Quin ipsa judicia non solemus omnia tractare uno modo.

Privatas causas, et eas tenues, agimus subtilius ; capitis aut famee scili-

cet ornatius : epistolas ver quotidianis verbis texere solemus. » — Tehát a

nagy szónok levelei, saját kétségbe vonhatatlan tanúsága szerint, plebejo

sermone és quotidianis verbis vannak írva. Már most ki merné állítani,

hogy Cicero levelei és beszédei más-más, külömböz nyelvek ? annyi

külömbség van csak közöttök, a mennyit a külömböz mfaj magával

hoz : stylbelileg válnak el egymástól.

A kik az irodalmi nyelv és a lingua rustica között éles külömbsé-

get szeretnek vonni, a neolatin nyelveket az utóbbiból eredeztetik.

Ámde ez nagyobbrészt téves eljárás. Férvök az, hogy a latinban sok a

hasonjelentés és ketts szó, és ezek között a neolatin nyelvek közönsé-

gesen a népies szót tartották meg. Tény, hogy néhány száz szót meg
lehet így magyarázni. De ezek ellenébe 6ok ezer szót lehet tenni, melyek
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a mvelt latin nyelvbl, vagy inkább a mvelt és a rustica nyelvbl

örökldtek át a neolatin nyelvekre. Azonfölül a román nyelvek egész

organismusa a közös grammaticára (közös a népi nyelvvel és az irodal-

mival) támaszkodik. A törzs, melybl mint ágak a neolatin nyelvek

fakadtak, Virgilius és Plautus, Cicero és Vitruvius nyelve, a tunicata és

a fogata latin nyelv, azon nyelv, melyet beszél omnis populus, mint

Varró mondja. — Morandi ezzel nem azt akarja bebizonyítani, hogy

azoknak, kik a neolatin nyelveket a msticából származtatják, egyátalán

semmiben sincs igazak. Bizonyos, hogy az omnis populus alá a föld

népét is kell foglalnunk, és ennek nyelve a tulajdonképeni rustica. Bizo-

nyos az is, hogy az irodalom teljes elhanyatlásával és az invasiók alkal-

mával a rustica volt túlsúlyban a mveltebb és finomabb latin nyelv

fölött.

Van a neolatin nyelvekben sok szó, melyek nem önkéntes fejle-

mények a latinból, hanem csak késbben mentek át, latin irodalmi

mvek útján, a közhasználatba. Ez kétségbe vonhatatlan tény. Azonban

csak a franczia nyelvben lehet a természetesen fejldött szókat a késbbi

irodalmiaktól szorosan megkülömböztetni.

A franczia nyelv, mint a többi neolatin nyelv, megtartotta a

hangsúlyt azon szótagon, melyen a latinban volt ; ámbár nagy összevoná-

sainál fogva egészen új hangsúlyozási rendszert fejlesztett. A latinban az

utolsó eltti vagy az az eltti szótagon volt a hangsúly, a francziában az

utolsón vagy az utolsó elttin van : amára aimér, judicáre jugér, durá-

bilis duráble sat. Mindazon franczia szók, melyeknek hangsúlya sérti a

latin hangsúly törvényét, vagy ha ezt nem sérti is, de nem ment át

bizonyos normális változásokon : csalhatatlanul irodalmi eredet, csak a

szem útján jutott a franczia nyelvbe és nem egyszersmind a fül útján,

így fréle természetesen fejldött fragilisbl; fragile ellenben a már
holttá lett frágilis-ból származik. Innocent irodalmi eredet (innocentem-

bl), mert az él szóból ennuisant lett volna, mint infantembl enfant,

inimicus-ból ennemi, és nocentem-bl nuisant. — Az olasz nyelv nem
tesz ily külömbséget ; benne minden szó megtartja latin hangsúlyát.

A kétféle eredet felismerésére az olasznak legfölebb csak nagyon részle-

ges szabályai vannak. íme három példa : fiatus, flebilis, fluctus ; ezektl

irodalmi szók : f/ato, f/ebile, f/utto ; természetes fejldés szók : ft'ato,

fíevole, fi'otto.

Minél fölebb megyünk a múltban, annál egyezbbek lesznek a

neolatin nyelvek. Littré lefordította ugyanazon versszámmal és sokszor

ugyanazon rímekkel Dante egész Infernóját régi franczia nyelvre.

Baynouard provencal fordítása szintén nagyon hasonló.

A francziák sokkal könnyebben követhetik nyelvök fejldósét,

mint az olaszok, mert a 9. század óta számos nyelvemlékük van. Olasz-
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országban a latin nyelv sokkal tovább dívott, mint Francziaországban,

és a XIII. század eltti idkbl az olaszoknak csak gyóres irodalmi emlé-

keik vannak. Morandi De Rossi Incriptiones Christianae urbis Rom se

ezlm mvébl számos példát idéz, melyekkel az olasz nyelv legrégibb

nyomait kutatja, és a IV. századig hatol vissza. Bebizonyítja, hogy a

VIII. században Itáliában beszélt dialectusok nem voltak többé latinok.

Az els teljes olasz 960-ból való.

A XII., XIIL, és XIV. században Olaszország talán páratlan iro-

dalmi jelenséget mutat. A legtöbb tudós latinul írt. Mások francziáúl,

ismét mások provencal nyelven írtak. Némelyek szülhelyök dialectusát

használták. Voltak, kik három-négy nyelven írtak; végre voltak, kik

mindenféle dialectust összekevertek. S az olasz nép, különösen fels és

középs Olaszországban, ezen nyelvek mindegyikét érté, a latinnak kivé-

telével.

Az új bábeli zrzavarból csak a csoda egy neme menthetó ki

Olaszországot. És ezt a csodát megadta a Gondviselés Itáliának az

Dantejában.

Tata. Erdélyi Károly.

Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguistisch-historische Beitráge

zur Erforschung des indogermanischen Alterthums von Dr. Ü. Schrader .

Jena, Hermann Costenoble. 1883. X és 490 1. 11 márka.

Azon véleménynek, hogy az indogermán néptörzsek nyelvileg és

ethnographiailag összetartoznak és proethnikus egységet képeztek, el-

ször egy Indiában lakó angol, Jones W. (1786) adott kifejezést. Tudo-

mányosan e tételt Bopp Ferencz (1833—35) bizonyította be. Míg azon-

ban Bopp csak tisztán linguistikai feladatot tzött ki magának, utódjai

azt gondolták, hogy az összehasonlító nyelvtudomány varázskulcsával

kezökben nem csak nyelvészeti, hanem igen fontos történeti és ethno-

graphiai problémákat is képesek megoldaui. E problémák : az indoger-

mán snép mveltségi viszonyai és hazája, továbbá a történeteltti nép-

egységek s elválások kultúrtörténeti jelentségök tekintetében.

A nyelvtudomány ez igen érdekes részét Pictet után nyelvtudo-

mányi palaeontologiának is szokás nevezni. De valamint a nyelvtudomány

grammatikai elméleteit illetleg több fejldési stádiumot tüntet fel s

nevezetesen 1870 óta gyökeres átalakuláson ment keresztül (v. ö. «Az

újgrammatikusok s elveik » ez. értekezésemet, Egyet. Philol. Közi. 1883.

761. 11. 8 909. 11.), úgy a nyelvtudományi palaeontologia is változott. Itt

is három korszakot lehet megkülömböztetni, melyek közül az utolsó,

szintén 1870 körül meginduló, a két elbbivel éles ellentétben áll.

Az 1845-ig terjed id a nyelvtudományi paleontológiának úgy-

szólván elkészít kora. A század elején a kell linguistikai substratum
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még nem volt meg s csakis egészen általános okoknál fogva, mivel t. i.

a kelet az emberi nem bölcsje és minden mveltség forrása, tartották

akkor Ázsiát az indogermánok shazájának, nevezetesen Scblegel Fr.

Indiát, Link (1821) Media, Armenia és Georgia vidékét, Rhode pedig

(1820) egyúttal a Zendavesta mondáira s történeti és földrajzi vonatko-

zásaira is támaszkodva az Oxus és Jaxartes forrásvidékét. Nyelvi anya-

got a történet eltti mveltségi viszonyok kiderítése czéljából elször

Kask (1818) s még inkább Eichhoff (1836) gyjtöttek, ez utóbbi külö-

nösen Crawfurd (1820) példáján buzdulva, ki a polynesiai nyelveken

elször mutatta meg, hogyan lehet rokon népek közös szókincsébl

e népek legrégibb mveltségét levezetni. De sem Rask, sem Eichhoff

szóegyezései nem voltak megbízhatók, mert tudományos etymolo-

giáról még az utóbbinak sem volt fogalma ; pedig már három évvel

az fellépese eltt jelent meg Pottnak « Etymologische Forschungen

(1833—36) » czím, korszakot alkotó mvének els kötete. S midn a

tudományos etymologia már elég szilárd alapon nyugodott, még akkor

is több éven át a Pott, Bopp, Benfey mveiben felhalmozott nyelvkin-

cset linguistiko-historikus czélokra nagyon csekély mérvben vagy épen-

séggel nem használták fel.

A tulajdonképeni nyelvtudományi paleontológia vagyis a nyelv-

tudományi alapra fektetett történeti kutatás 1845-ben veszi kezdetét.

Ekkor jelent meg egy berlini gymnasium értesítjében Kuhn A. neve-

zetes értekezése : «Zur áltesten Geschichte der indogermanischea Völ-

ker». Ez volt az els kisérlet, mely eolid nyelvi adatok segítségével az

indogermán skor szabatos és világos kulturrajzát iparkodott adni. Kuhn
szerint az indogermánok falvakban lakó pásztorok voltak, kik már a

földmvelést is ismerték és a macskát kivéve a mai házi állatoknak

mind birtokában voltak. Ez idtl fogva, összefüggésben a nyelvtudo-

mány azon ftörekvesével, hogy az snyelvet anyagilag és alakilag

helyreállítsa és ez snyelv szempontjából az egyes nyelvek történeti és

fejldési stádiumait megértse, gyjtötték a tudósok hangyaszorgalommal

egyrészrl a müveltségtörténetet illet nyelvanyagot, másrészrl pedig

összeállították egyes nyelvcsoportoknak közös, illetleg eltér nyelvtani

sajátságait. Az elsnek segítségével az indogermán kultúra rajzát igye-

keztek mindjobban kiszínezni és vele kapcsolatban az shaza kérdését

alaposabban tárgyalni, mindkettnek segítségével pedig az indogermán

népek rokonsági viszonyait, elválásuk módját és sorrendjót meghatá-

rozni és a távol skor ós a történet kezdetei közt fekv mveltségi kor-

szakokat plastikailag kidomborítani.

A mi elször az indogermán sid linguistikai megfejtését illeti,

ezen második, körülbelül 1870-ig terjed idszakban Kuhn után a genfi

Pictet lép ki a síkra. (Les origines Indo-europ. 1859—63, 2-ik k. 1877.)
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Míg azonban Kuhn nagyon óvatosan járt el, nevezetesen 1 855-ben a

nyelvtudományi paleontológiát szigorúbb módszer alá fogta, Pictetnél

xépen az ellenkezt tapasztaljuk. Minden kritika nélkül dolgozik s okos-

kodásainak és következtetéseinek nagyobb részét nyelvtudományi lehe-

tetlenségekre alapítja. Mert a nyelvek történeti fejldését teljesen figyel-

men kívül hagyja, a szanszkrit szókkal pedig egészen önkényes módon

bánik el. Mindazonáltal nézetei nagy befolyással voltak a franczia

anthropologusokra és ethnologusokra, így Lenormantra és Eougemontra,

s munkáját a francziák még mai nap is sok tekintetben irányadónak

ismerik el.

Németországban különösen Justi N. (1862) állott Pictet befolyása

alatt. Tle az indogermán skornak a költk aranykorára emlékeztet

rajzát birjuk, mely szinte irigységünket kelti fel. E kép más tudósok

egyes vonásaival kiegészítve körülbelül következ. Az indogermánok

erteljes, testileg és szellemileg egyaránt kiváló nép voltak, mely béke

idején állattenyésztéssel és földmíveléssel foglalkozott. Betegségeket nem
igen ismertek, az emberek akkor vagy sebekben vagy végelgyengülésben

haltak meg. Ugyanazon emlsök és szárnyasok társaságában éltek mint

mi. Istállóikban ott állott a nyerít ló, a bg tehén, a béget juh és a

mekeg kecske. A ház küszöbét a kutya rizte (Whitney). Gabonát úgy
vetettek és arattak mint mi, fleg árpát és búzát. Kendert és lent is

áztattak (Benfey, Whitney). A bort ugyan még nem ismerték, de itták a

gondz méhsert (Benfey, Whitney). A fémeket már használták s a

vasat is kovácsolták (Müller, Benfey). Fegyverzetek akard, paizs, dárda,

íj. Fallal kerített városokban laktak egyeduralkodó védpajzsa alatt, tör-

vény és jog által minden bántalom ellen oltalmazva (Benfey, Müller,

Whitney). Teljesen kiképzett polytheistikus vallásuk volt (Benfey).

A mesterségek és mvészetek egész sora már köz kincsesé vált. Tudtak

festeni, hajót ópítni, gyapjat és kendert szni, st már a költészet gyö-

nyöreit is élvezték (Westphal). Családi életök csupa bensség és tisztaság

ós idyllikus vonásokkal teli. Az §atya» szó nyelvökön annyit tett mint

• az oltalmazó, parancsoló », az anya nem más mint a szorgosan gondos-

kodó házi asszony. A fiú a « nemzett, sarjadék*, a leány a háznak kis

«fej» cselédje. A fivér nvérét, «vele lakónak* szólítja, míg ez viszont

hála fejében nvére által « táplálónak* czímeztetik.

Kuhn, Pictet és Justi mellett a fentebbi kép összeállításán külö-

nösen Schleicher (1863), Müller Miksa (1869), Benfey (1869), Whitney

(1867) fáradoztak. Módszer tekintetében az utóbbi négy tudós Kuhntól

kissé eltért. így pl. Schleicher és Müller azt állították fel elvi, hogy

bizonyos szóegyezések hiányában nem szabad mindjárt az sid mvelt-

ségére nézve negativ következtetéseket vonni. Továbbá Müller az alapúi

szolgáló közös szótól azt kívánja, hogy ne csak gyökere, hanem ragja is
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azonos legyen. Hogy az illet szó a szanszkritban is okvetetlenül elfor-

duljon, azt nem tartja conditio sine qua non-nak, stb. S ha az említett

tudósok egyes dolgokban el is térnek egymástól, ha pl. Schleicher az

indogermán skortól az ekét, malmot, aranyat, ezüstöt, Whitney a

vasat, mások más dolgokat tagadnak el, mégis valamennyien abban

egyeznek meg, hogy az skultura aránylag igen magas fokon állott.

Az indogermán kultúra kiderítésével összefüggésben e második

idszakban, a mi az shaza kérdését illeti, ethnographiai [és történeti

bizonyítékok mellett (Lassen 1847) már a linguistika fegyvereivel is

éltek. Itt megint Pictetre kell hivatkoznunk, az Oxus és Kaspi tenger

közti vidéket, az ókori Baktriát tartja az indogermánok bölcsjének.

Bizonyítékait részint az évszakok (tél, tavasz, nyár) elnevezésébl, a ten-

ger és sivatag (Kaspi tenger és a Baktria irányában mellette elterül

homokpuszta) közös nevébl, továbbá a fémek, fa, erd és egyes fontos

8 jellemz kultúrnövények neveibl meríti. Ázsia mellett szólaltak fel

még Schleicher, Müller, Sonne és sok más.

A mi azután a népelágazások kérdését illeti, ezen egész idszak-

ban a családfa elmélete volt irányadó. Azon nézet uralkodott, hogy két

vagy több nyelvnek speciális egyezései csak úgy érthetk meg, ha egy és

ugyanazon nyelv szolgált nekik alapul, mely alapnyelvek megint egy

egységes snyelvbl eredtek. A részletekben azonban nagy volt az eltérés.

Legkevesebb ellenzre talált azon nézet, melyet elször Müller (1853)

mondott ki, s melyet azután különösen Lottner (1858) és késbb Fick is

nyelvészeti és müveltségtörténeti okokkal támogatott, hogy t. i. az indo-

germánok mindenekeltt egy európai és ázsiai részre szakadtak. (Ellen-

felek : Kuhn, Bopp, Schleicher, Sonne, Grassmann.) E mellett a két

ázsiai nyelvnek, továbbá a szláv-litvánnak közvetlen rokonsága mindenki

által el van ismerve. A többire nézve a fbb véleményeket a következk-

ben lehet röviden összefoglalni. Ariolituszláv alapnyelvet Kuhn é9 Bopp
vettek fel, germánlituszlávot Zeuss, Grimm, Schleicher, graecoitáliait

Meyer L., Corssen, Curtius és a történetírók általában, graecoitalokeltát

Schleicher, germánlituszlávkeltát Lottner (Ebei szerint a kelta nyelv

a graecoitaliai és germánlituszláv közt közvetít), graecoariait Sonne,

Grassmann, italokeltát Sonne, Schleicher. Evvel összefüggésben egyes

periódusok mveltségi rajzát is iparkodtak adni. Az európai korszakot

Lottner, még jobban Fick (1873) festette, a graecoitaliait Mommsen, a

szlavogermánt Förstemann (1874). az sgermánt Förstemann és Arnold

(1879), az sszlávot Wocel (1868) és Kreck (1874). Mindezen kulturraj-

zokat a legnagyobb optimismus jellemzi.

Következik a nyelvtudományi palaeontologiának harmadik id-

szaka, a skepticismus és felforgatás kora, mely 1870 körül kezddik.

A mint ezen idtl fogva tisztán grammatikai dolgokban fiatalabb kuta-
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tók egész sora a régibb nézetek nagy részét vagy egészen megdöntötte

vagy legalább megingatta, ugy a nyelvtudományi palaeontologia terén is

új nézetek merülnek fel. Néhány tudós az angol Latham (1862) után

indulva Európát kezdte az indogermánok shazájának tekinteni. így

Benfey (1869) fkép azért, mert az indogermán nyelveknek az oroszlán,

tigris, teve elnevezésére nincs közös szavuk. Szerinte a Duna torkolata

és a Kaspi tenger közti vidéken keresend az s Indogermania. Geiger

(1869—70) közép és nyugati Németországban keresi az si lakhelyeket.

Fbizonyítékait a nyírfa, bükk, tölgy, a rozs és árpa elnevezésébl

meríti, továbbá a germánok szke typusából, mely szerinte az si typus

is. Hozzájok Müller Fr. (1872, délkeleti Európa) csatlakozott, továbbá

Spiegel (1869—72, déli Európa), Pösche (1878, a Dneper ós Berezina

közt elterjed Bokitno mocsárok), Penka (Skandinávia) és az anthropo-

logusok és praehistorikusok majdnem kivétel nélkül. Igaz, hogy a régibb

nézet is Fick, Höfer, Pauli, Kieperfc és másokban jeles védkre talált.

A családfa elmélete ellen Schmidt J. kelt ki úgynevezett hullám-

vagy átmeneti elméletével. (V. ö. Die Verwandtschaftsverháltnisse der

indog. Sprach. 1872.). az sidre nézve egy messzeterjed, geogra-

phiailag összefügg, alapjában egynem nyelvtömeget vesz fel, melynek

egyes helyein régóta hangtani eltérések keletkeztek. Ezek hullámszer-

leg tovább terjedtek. Sehol sem léteztek éles határvonalok, mindenütt az

egyes járások közt csak lassú átmenetek észlelhetk. Éles határvona-

lok csak akkor keletkeztek, midn egyes közvetít speciesek kihaltak.

Schmidt elméletét Whitney, Curtius, Meyer L., fleg Fick (Die eheina-

lige Spracheinheit, 1873) ellenezték ugyan, mégis azt lehet mondani,

hogy az újabb idben különösen a germán és román nyelvek terén tett

dialektusi kutatások Schmidt nézetét egészben véve megersítik.

De az indogermán snép aránylag magas kultúrájának álmát is a

legújabb kutatások kérlelhetlenül eloszlatják. Feltnt, hogy a mit újab-

ban philologiko-historikus és archaeologikus úton az indogermán sid-
rl kideríteni sikerült, a nyelvtudományi palaeontologia tanaival semmi

összhangzásban nincs. Továbbá azon kérdés merült fel, szabad-e azt az

értelmet, melyet egy etymologiailag rokon szócsoporthoz történeti id-

ben fztek, csak úgy könnyedén a praehistorikus idkre is alkalmazni.

Abból, hogy pl. a ló az indogermán nyelvekben közös névvel neveztetik,

még nem következik, hogy a ló az indogermán skorban házi állat is

volt. A gabona neve valamely magot term vad fnemet is jelenthetett,

stb. A szók történeti értelmének ezen anachronistikus alkalmazása ellen

Hehn Victor kelt ki korszakot alkotó, szellemes mvében, melynek

czíme : « Culturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang von Asien

nach Európa 1870, 4. k. 1883*. Nyelvtudományi combinátiókra, de még
inkább bámulatos természetrajzi, történeti és anthropologiai ismereteire
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támaszkodva kimutatja, hogy a kultúrnövények és házi állatok jó nagy

része, egynémelyik már egészen a történeti idben keletrl jutott a bar-

bár nyugatra, mi által itt egy magasabb civilisatiónak alapja meg lett

vetve. Az indogermán skor képe nála egészen más színben tnik fel.

Az indogermánok nomádok voltak, kik legfeljebb még a barmot, juhot

és sertést ismerték. Ételül (só nélkül) hús és tej szolgált, italul a méhser.

Télen odúkban laktak, nyáron sátrakban vagy vándorszekereiken. A réz

ismeretes volt, de általában még a kkorszakban éltek az emberek,

durva és nyers erkölcsökkel. Vad népek módjára taetowirozták magukat

és nyilaik hegyeit méregbe mártották. Megölt ellenségük koponyájából

ittak és a munkára képtelen öregeket megölték. Mindenféle babona

rémítette ket, sebeiket a kuruzsló által gyógyíttatták. A fnökkel együtt

eltemették szolgáit és nejeit. Személyes isteneket még nem ismertek, az

ég volt az istenök, stb.

Hehn mvét a nyelvtudósok eleinte kevéssé méltányolták. Csekély-

ségekbe ütköztek, úttör eszméit pedig figyelmen kívül hagyták. Csak

így történhetett, hogy Fick még 1873-ban az indogermán kérdést egészen

a megszokott módon tárgyalta. Mint mondja, az indogermán emberi-

ség skorában a józan ész és egészséges erkölcsiség hatott át mindent.

Nagyon helyén volt tehát, hogy egy fiatalabb nyelvtudós, a jénai

Schrader 0., Hehn módszerét ismét felvette. Mint maga mondja, azon

kérdést, mennyiben lehet a nyelvtudomány történeteltti és mveltség-

történeti kérdésekben irányadó, újabb és behatóbb vizsgálat tárgyává

akarja tenni. Schrader e feladatot kiváló tudományos készültséggel,

messzelátó és elítéletektl ment felfogással oldja meg. Mve a legjele-

sebbek sorában áll.

Schrader mindenekeltt azon módszertani elveket állapítja meg,

melyeket kutatásaiban követ. Az indogermán snyelv és vele együtt az

indogermán snép létezése azon alap, melybl mint kétségbevonhatatlan

ténybl kiindul. Az snyelvet körülbelül úgy fogja fel mint Schmidt,

t. i. mint egy aránylag nagy területet elfoglaló, dialektusi színezetekkel

biró, lassankint széthulló egészet. De ebbl még nem következik, hogy

az indogermán nyelvek egész szókincse ez idbl származzék. A szókincs

nagy részét az indogermán törzsek azon népektl vehették át, melyekkel

lassankinti elterjedések közben érintkezésbe jöttek és összekeveredtek.

Ezen összevegyülés következtében az indogermán stypust is bajos meg-

határozni. Talán legjobban az északi népek tüntetik fel, kik leginkább

történeti elszigeteltségben éltek.

Az indogermán snyelv szerkezete elég tökéletes volt ugyan, de

egészben véve nem tökéletesebb mint más nyelveknek szerkezete. De az

snyelv ezen állítólagos tökéletes szerkezetébl az snép szellemi tehet-

ségeire ós magasabb mveltségére következtetni akarni, igen helytelen
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dolog. A szláv és litván ember alakokban oly gazdag nyelvével nem áll

azon magaslaton hol az angol. Á nyelvtudományi palaeontologiában

csakis a szókincs lehet irányadó.

Itt azonban nagyon óvatosnak kell lenni. Az indogermán korszak

kultúrtörténeti fogalmainak egy része idk folytán elveszhetett. A nyelv-

bl tehát az si viszonyokra negatív következtetéseket vonni egyáltalán

nem tanácsos, s ezeknek csak akkor lesz némi valószínsógök, ha egész

fogalmi kategóriák egyetlen közös nevet sem tüntetnek fel. így pl. az

indogermán nyelveknek nincsen egyetlen közös hal- vagy virágnevök

;

tehát valószín, hogy az s indogermánok a halászatot nem ismerték

sem a virágokat nem ápolták.

Csoportok szerinti szóegyezések még nem jogosítanak arra, hogy

élesen megkülömböztetend alapnyelvekre s ezeknek megfelel mvelt-

ségi korszakokra gondoljunk, mint azt a családfa-elmélet emherei tették.

A kultúrai egyezésekkel és eltérésekkel csak úgy van a dolog mint a

nyelvtani jelenségekkel. Azok is ama nagy téren, melyen az s indoger-

mánok laktak, hullámszeren terjedtek, s éles válaszfalakat itt sem lehet

emelni.

Tehát a felhasználandó szóegyezéseket geographiai elterjedésöket

illetleg nagyon gondosan kell vizsgálgatni. De nem kevésbbé gramma-

tikai szerkezetket illetleg is. Ha a képz szótagok nem egyeznek, akkor

az illet szók a legtöbb esetben gyanúsak. Másrészrl lehetséges, kivált

akkor midn él képzvel van dolgunk, hogy a képzben való egyezés

csak véletlenség. Pl. paktár, coctor még nem tanúskodik az indogermán

szakács mellett.

Különösen attól kell óvakodni, hogy a szógyökerek eredeti vagy

történeti jelentését az skulturára nézve jellemznek ne tekintsük.

A <patár» szó kiejtésénél az s indogermánok ép oly kevéssé gondoltak

már az « oltalmazó » fogalomra mint mi. Púra, w<5Xt« a történeti idben

várost jelent ugyan, de az sidben talán csak bekerített helyet vagy

földhányást értettek alatta.

Mindezek alapján Schrader azt a fontos elvet mondja ki, hogy a

nyelvtudomány egymaga egyáltalán nem képes az sidk mveltségi

viszonyaira vonatkozó kérdéseket megoldani, ezt csakis az archaeologia

és történet támogatásával teheti meg.

Erre Schrader magát az skort kezdi kutatni. Itt mindjárt azon

kérdés merül fel, váljon az indogermánok ismerték-e már a fémeket s

azok használatát. E kérdés a mveltségtörténetre nézve kiváló fontos-

ságú. Máskép folyt a létért való küzdelem az akkori vadon és sivatag

Európában, ha az slakó érez- illetleg vasbaltát vagy fegyvert forgatha-

tott kezében, máskép ha esetlen kszerszámokkal volt kénytelen beérni.

A fémek használatával együtt jár a mérzék felébredése ós a mipar fej-
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ldése. A fém cserére sokkal alkalmasabb levén, pénz alakjában meg-

könnyíti a közlekedést stb.

A fémek epochalis jelentségét már a régi népek is érezték. Egy
mesterséghez sem fzdik annyi monda mint épen a kovácsmesterséghez,

melyet rendszerint a legrégibb idbe helyeznek vissza. Ott van Tubal-

kain, ott az ind Tvashta, a görög Hephaestos, ott a germán Völundr-

Wielant-monda. Érdekes a sok egyez vonás az európai kovácsmondák-

ban. Valamint a germán, úgy a déli népek mondáiban is emberfeletti

óriások és törpék (Kyklopsok, Idaeusok és Daktylusok) találják fel és

zik e mesterséget. Wielant boszorkány- és ezermester, ép úgy a Dak-

tylusok is. Hephaestos ármányos cselszöv mint Völundr-Wielant.

A tánczra és zenére való hajlam egyaránt megvan a germán Elbé-kben

és a Daktylusokban. Ügy látszik, a kovácsmesterséggel együtt e vonások

is néprl népre származtak át. S minthogy minden indogermán nép a

kovácsot és szerszámait egészen sajátos nevekkel illeti, a kovácsmester-

ség ismeretét az indogermánoknál nem lehet feltételezni.

De ha az indogermánoknál a kovácsságról nincsen szó, a fémekrl

sem igen lehetett tudomásuk. És Schrader a fémek ismeretét és haszná-

latát az indogermán skortól határozottan elvitatja, a mi egészen új

álláspont.

Ott van elször az arany. Az aegyptusiak és sémi népek már a

proethnikus idkben meg tudták becsülni, hasonlókép az indo-iráo népág

is. Az ó-indben «hiranya» a neve, a zendben «zaranya». Ezen irán név

azután a keletre lakó finn-törzstí népek majdnem valamennyi nyelvébe

átment. Elázsiából az arany a phöniciaiak révén jutott a görögökhöz a

13. sz. körül. Xpuaó? = héber charüz, assyr hurásu. A pboeniciaiak

nyitották meg az els aranybányát Görögországban. Herodot beszéli,

hogy a Thasos déli partjain fekv elhagyott aranybányákat még látta.

De az Ural és Altaj ereiben rejl aranykincsekrl is, melyeket a török-

tatár népek már sidk óta kiaknáztak, volt a görögöknek tudomásuk

Herodot egy igen érdekes helye szerint (IV. 23—31). Az itáliai népek

legrégibb emlékeiben, a Póbeli czölöpépítésekben az aranynak még
semmi nyoma. Honnan származik az «aurum (ausom)» szó, azt ugyan

még nem tudjuk, de mindenesetre itáliai termék. Italiából az arany neve

az adriai partvidéktl a balti tengerhez vezet kereskedelmi úton a lit-

vánokhoz jutott el (ausis, auksas), késbb a celtákhoz (ór), albánokhoz

(ár). A szlávok és germánok közösen nevezik el az aranyat s szavukat a

keleti tengermelléki finnek is átvették.

Valamint az aranyat, úgy az ezüstöt sem ismerték az indogermá-

nok elszakadásuk eltt. Az ezüst rendesen késbben lép fel mint az

arany s többnyire « fehér fémnek, fehér aranynak • neveztetik. gy
látszik az ezüstgazdag Armenia és a vele határos területek képezték az
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ezüst elterjedésének kiindulási pontját mind kelet felé az árja népekhez,

mind nyugat felé. A görög és latin az ezüst nevét saját szókincsökbl

merítették. Az észak-európai nyelvek neve (g. silubr, sz. sirebro) talán

Alybe = Salybe pontusi várostól ered.

A vegyületlen állapotban gyakran elforduló réz, mely feltn
vörös 6zinóvel hamar magára vonja a primitiv népek figyelmét, az egye-

düli fém, mely már proethnikus idben ismeretes volt az indogermánok

eltt. Négy nyelvben ugyanegy neve van (lat. aes, gót aiz, szkr. áyas,

zd. ayanch). A latin és gót név rezet és bronszot jelent, az árja eredeti-

leg bronszot, késbb vasat. Fontos tudni, váljon ama közös név alatt az

indogermán korra nézve csak a tiszta réz vagy már bronsz értend.

Schrader fejtegetései szerint csak tiszta rézrl lehet szó, mert közös

ónnevek hiányoznak és a kovácsmesterség terminológiája sem mutat fel

semmi egyezést. Az indogermánok úgy mint az észak-amerikai indiánok

legfeljebb karpereczeket, baltákat, fejszéket készítettek belle kkala-

pács segítségével, de kultúrtörténeti fontossága a réznek még nálok

nem volt. Az els bronpztárgyakat az egyes indogermán népek kívülrl

kapták. Délen elébb munkálták a bronszot mint a vasat, mely utóbbit

a görögök Kisázsiából kapták, a mint csakugyan az aczél görög neve

egyenesen a Fekete tenger melletti vidékekre utal. Északon az els

kovácsolt fém csak a vas volt és evvel együtt indul fejldésnek a kovács-

mesterség is. A vasat, mely mindig késbb lép fel mint a bronsz, az

indogermán korszaknak nem lehet tulajdonítani. Hasonlóképen nem
ismerték akkor sem az ólmot sem az ónt ; ezek elterjedése a történeti

idben még fokonkint kimutatható.

Az elmondottakat szem eltt tartva Schrader könyvének 4-dik ré-

szében az indogermán népek történeteltti fejldésének teljes képét ipar-

kodik adni, sorra vizsgálván az állattenyésztést, földmivelést, ételt és

italt, családot, erkölcsiséget és államot, mesterségeket és ismereteket,

nyelvet és vallást. Egyúttal amaz si barbárságnak még a legmveltebb

indogermán népek kezd történetében és symbolikus szokásaiban észlel-

het nyomaira van mindig tekintettel, a mi felette érdekes.

Hogy oly nép, mely a fémeket még nem használta, a civilisatió-

nak aránylag igen alacsony fokán állott, magától értetdik. De azért

nem kellett épen troglodyta-vadságúnak lennie. Ezt a svájczi czölöp-

lakók bizonyítják, kiket miveltségi fokukat illetleg az s indogermá-

nokkai egy sorba lehet állítani. És Schrader a sok találó parallela miatt

nem is habozik ama czölöpépítket egyenesen indogermánoknak mon-

dani, jóllehet ez alapjában véve mégis igen merész állítás.

A tz feltalálása mellett az állatok szelidítése az emberiség egyik

legnagyobb vivmánya. Az indogermánok pedig e fejldési fokot már el-

érték. Állattenyészt nomádok voltak, a milyenek egyes indogermán
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népek még a történelem hajnalán is. Egyetlen s legkedvesebb gazdag-

ságukat a nyájak képezték. Még a Yedákban a király neve gopa = tehén-

pásztor, s itt a homéri «jsoij«ív XadW* is eszünkbe jut. A nyájak csak

marhából, juhokból és kecskékbl állottak, melyeket a kutya rizett.

A sertés, szamár, öszvér, macska ismeretlenek voltak, a sertéstenyész-

tést még késbbi idben is az árja népeknél sokáig hiában keressük.

A lovat ismerték ugyan, de nem ülték, sem munkára nem alkalmazták.

A szárnyas házi állatok még hiányoztak, mint a legrégibb czölöpépítk-

nél, kik szintén csak a marhát, kecskét, juhot és kutyát ismerték.

A földmvelés még igen csekély jelentség lehetett. A nomád
ember csak akkor veszi kezébe az ekét, ha a sors csapásai folytán inség

fenyegeti. Az európai sidre nézve árpa, búza, kása, len termelésére

lehet következteti, a rozs és zab azonban ismeretlen volt, egészen úgy
mint a régibb czölöplakóknál.

Hús- és növényeledellel éltek. A házi állatoknak, ritkábban elej-

tett vadaknak húsát ették nyersen vagy sülve, de nem fzve. A növény-

eledelt vadon tenyész gyümölcsfák gyümölcsei képezték, mint a svájczi

czölöpépítknél, vagy a makk mint a Póbeli czölöplakóknál. A sót még
nélkülözték és italul az enyhe tej és a bódító méhser szolgált. Valami

kenyérfélét is készítettek már.

A családi élet meglehetsen ki volt fejldve, de az eszményi, idyl-

likus vonásokat hiában keressük. A menyasszonyt vagy vásárolják

vagy rabolják. Hasonlót itt ott még a történeti korban találunk. A poly-

gamia nagyon gyakori volt és a testvérházasságok sem épen ritkák.

A férj neje és gyermekei felett korlátlan hatalommal rendelkezett. Az
özvegy férjét a halálba követte. A gyermekeket kitenni szabad volt, a

munkára képtelen aggokat elpusztították. Ha a ház feje meghalt, jogai

a legidsbik fiúra szálltak.

Önálló mesterségekrl még nem lehet szó, mert a a munka-felosz-

tás elvét ily primitiv idben nem ismerik. Egyes kézi ügyességeket nk,
gyermekek, rabszolgák végeztek. Allatok breit dolgozták ki és ruhát

készítettek bellök. De mesterséges fonatok készítéséhez is értettek már.

Némi szövést is gyakoroltak, de nem gyapjuszálakkal. Képületeket még
nem emeltek, de a hideg ellen fából, szalmából, galyból, talán agyag-

ból is kerek viskókat készítettek. Egyszer vándorszekereken költöztek

egyik helyrl a másikra és folyókon, mocsárokon kivájt fatörzsek segít-

ségével keltek át. Az ellenség és vadállatok ellen kfegyverekkel védték

magukat.

Nem sok az, a mit az indogermánok szellemi életérl ki lehet

tudni. Hogy a tizesszámrendszert már ismerték volna, mint azeltt

állították, nagyon kétséges. Az évet, mint a török népek is az sidben,
csak két részre osztották, nyári és téli idre. Az idszámításnál az éj
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csillagos egével volt irányadó. A gyógytudoinány kezdete szintén már
ezen régi idbe helyezhet vissza. A betegségek gonosz szellemeit a ku-

ruzsló gyógynövényekkel vagy varázsigókkel iparkodott elzni. Jog-

államnak még nyoma sincs. A vérbosszú kötelessége és a váltságdíj által

való megszabadulásnak lehetsége képezték a jogérzet alapját.

Érdekes azon alapvonalakkal megismerkedni, melyeken az ind,

irán, görög, germán istentan pompás épülete emelkedik. Az snép val-

lása a természeti erk istenítésébl áll. Els sorban a ragyogó égboltot

tisztelték. (V. ö. Zel; Set, sub Iove frigido.) Ugy látszik már akkor nevez-

ték el « a földet takaró i-nak (váruna, oüpavó?), « adományokat osztogató »-

nak (zend bagha, sz. bogu). Tisztelték továbbá a hajnalt, mely a sötétség

rémeit elfízi, a napot (surja, sol, ?M°i), a zúgó vihart, mely mint az ég

hirnöke (ind. sarama, sarameja, 'Ep^sía?) a zivatart jelenti be ; továbbá a

holdat, a mely az embert a sötét éjben megvigasztalja. Miután a tár-

gyak nem szerint való poétikus megkülömböztetése az indogermán

nyelvben már megvolt, az istenségeket is már nem szerint két részre

osztották. De oda is törekedtek, hogy a természeti tüneményeket meg-

magyarázzák naiv módon és gyermeteg kedélylyel, a mi a mythosoknak

és mondáknak els forrása. A napot és holdat pl. rossz házaspárnak kép-

zelték, mert egymást látszólag folyton kerülik. E felfogás több regének

szolgál alapul és a Hippolyt- és Phaedráról szóló monda is a nap és hold

közti ellentétre vezetend vissza. Azonban sötét babonának vonásai is

jellemzik az indogermán svallást. Emberáldozatok igen gyakoriak vol-

tak, még az indogermán népek straditiói is emlegetik azokat.

Befejezésül Schrader az indogermán shaza fontos kérdését tár-

gyalja. Hogy az európai indogermánok valamikor keletrl jöttek volna,

arra sem a monda sem a történet semmiféle támpontot nem nyújt.

Ellenkezleg majdnem mindegyik nép autochthonnak vallja magát és

az európaiak vándoroló hajlama a történeti idben észrevehetleg kelet

és dél felé irányul. Csak annyit lehet némi valószínséggel megállapí-

tani, hogy a görögök, itáliaiak és germánok érintkezési pontjai éjszakon

keresendk a Königsbergtl Krímig terjed vonaltól nyugatra. Ezt a

történeti traditió helyes latolgatása és azon körülmény teszi valószintívé,

hogy a görög, latin és német nyelvnek a bükkfa elnevezésére közös sza-

vuk van (fagus, vrflóo, buohhe). A bükkfa pedig az említett geographiai

vonalon nem terjed túl. Keletre a litvánok és szlávok laktak. Az árja

indogermánok si lakóhelyeit a Jaxartes partján, a régi Sogdianában

kell keresni. Váljon már most az európaiak Ázsiából, vagy az ázsiaiak

Európából vándoroltak-e be, arra határozott feleletet nem lehet adni.

Az árja nyelvek állítólagos sibb jellegét, melybl ezeltt azt következ-

tették, hogy az árja népek az shazához közelebb maradtak, az ujabb

linguistika megczáfolta. A nyelvtudományi palseontologia eredményei

Digitized by VjOOQIC



704 SPITKÓ LAJOS.

csak északi vidék mellett, de határozottan sem Ázsia sem Európa mel-

lett nem szólnak. Mégis mindent összevéve és tekintve azon körülményt

is, hogy a legrégibb svájczi ozölöpépítók Sohrader szerint indogermánok

voltak, azt lehet mondani, hogy az indogermán shaza, mely mint fél-

nomád nép hazája okvetetlenül igen nagy területet foglalt el, inkább Eu-
rópában mint Ázsiában volt.

Ezek Sohrader minden tekintetben kitn mvének fbb eredmé-

nyei. A kép, melyet az indogermán smveltségrl adott, ezentúl sem
fog alapjában igen változni, habár egyes vonásokat a további kutatás

esetleg helyre fog igazíteni. így pl., a mit Schrader a fémek európai

koráról mond, bizonyára sok discussió tárgya lesz. Már eddig is a hires

Sayce szólalt fel és mások a londoni Academyben. Geiger Vilmos (Aus-

land, 1883, 962.) némi réz-, illetleg bronsztechnikát már az sidnek
hajlandó tulajdonítani. Szintén e tudós, részben épen Schrader fejtege-

téseibl kifolyólag, határozottabban a Kárpátoktól a Thian-schanig ter-

jed nagy európa-ázsiai rónaságot mondja az indogermán shazának.

Az indogermán svallás kérdése sincs még tisztázva. Talán egy téren

sem irtak az utolsó években annyi phantastikus dolgot össze és vettek

kész pénz gyanánt mint épen az Összehasonlító indogermán mythologia

terén. Mindinkább ki fog derülni, hogy az indogermán skorban a dae-

monismus stádiumán túl nem igen jutottak. (V. ö. Meyer E. H., Indo-

germ. Mythen L).

Schrader mvét kiváló gonddal dolgozta ki. Mindenütt a modern
kutatás magaslatán áll és nagyon kevés etymologiai vagy nyelvtörténeti

állításához fér kifogás. így, hogy csak valamit említsek, Schrader sze-

rint lit. gelezis, szív. zelezo nincsen si rokonságban a görög x*Xx;

(=*yaXyó;) szóval, hanem a Pontus mellett lakó görög gyarmatok révén

a görögbl átvett idegen szó. De a szó belsejében lev sziszeg si rokon-

ság mellett bizonyít, és igy a réz egy másik si elnevezése volna elttünk
(xaXxó; a görögben is eredetileg = réz).— Ezen egyenlet indog. argntam :

gör. *ápyeT05 nem helyes, mert *ápYaxos-t várnánk. — Hogy ei, ot (Xeíjtcü,

AeXoirca) i alaphangzónak fokozása, elavult nézet. — Szkt. hardi-t lat.

cordi- és litv. szirdis-szel egy sorba állítani, helytelen. A megfelel az

óindban crad- crad-dadhami (= credo) szóban. (Brugman.) stb. Mind-

ezek azonban Schrader eredményeit lényegileg nem érintik.

Schrader irálya elejétl végig a szó szoros értelmében clapsicus,

helyenkint költi lendület. Oly munkát irt, melyet nem csak a nyelv-

tudós, philologus, historikus, ethnologus, anthropologus, hanem a laikus

ember is igazi gyönyörrel fog végig olvasni. E munkáról joggal el lehet

mondani : «wo ihr's packt, da ist es interessant».

Spitkó Lajos.
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11. Be M. Tnllii Ciceronis oratione pro Murena habita. Scripsit Carolus

Caerny. A pozsonyi k. kath. fógymnasium 1882/3-ki értesítjében.

Ritka holló, — latinul, még pedig szép latinsággal írt programm-

értekezés ! Mai nap már úgyszólván mentegetni kell magát az embernek,

ha, akár iskolai értesítben is, latinul ír. Az értesít, így szólnak, nem
néhány tudósnak, hanem a tanulóknak, szülknek és tanügybarátoknak

szóljon, azoknak pedig hiában beszélünk latinul. Legyen szabad azért

mindenek eltt, ennek a latin értekezésnek jogosultságát vitatnom. Érte-

kez nem szól néhány tudósnak, nem vitat az iskolai élettl távol fekv
philologiai kérdéseket, hanem els sorban tanítványaihoz fordulva tár-

gyalja Cicerónak Murenáért tartott beszédét, eladja a törvényszéki tár-

gyalás alapjául szolgáló tényállást, eladja továbbá, hogy mily állást

foglalt az ügyhöz Cicero : a körülményekbl, a pártok állásából, a sze-

mélyes viszonyokból ós lélektani okokból szépen fejtegeti, hogy miért

beszélt és érvelt Cicero úgy, a mint tette, és végre kimutatja, hogy azon

kifogások, melyeket Cicero fellépése és beszédjének módja ellen tettek,

mind ezen körülmények tekintetbe vételével elesnek.

Tehát az iskola szolgálatában álló derék munka ez, folytatása az

iskola falain belül végzett munkának. Azon tanulók, kik e beszédet

olvasták, itt szépen összefoglalva találják azt, a mi az iskolai tárgyalás

elkerülhetetlen lassúsága és szakadozottsága miatt nem domborodhatott

ki oly egységes képpé ; a kik nem olvasták, kedvet kapnak annak elolva-

sására és arra egyszersmind a legjobb elkészületet nyerik.

Hogy az ilyen tárgyú és ily irányú értekezés latinul van írva, azt,

gondolom, mindenki helyeselni fogja. Ha a tanuló azt valamivel lasab-

ban fogja olvasni, mint ha magyarul volna írva, annál inkább kénytelen

lesz alaposan olvasni; hogy pedig latin nyelvismeretében mennyire

gyarapodhatik épen az ilyen olvasmány által, mely közvetlenül hozzá

szól, melyhez commentar nem kell, az kézzelfogható.

De a szülk és tanügy-barátok közül is, úgy hiszem, nem egy

belekezd majd ezen értekezés olvasásába, eleinte talán ama fél mosoly-

lyal, melylyel a meglett ember iskolai emlékeit felújítja, de ha látja,

hogy vonzóan, mily jó ízléssel van itt feltüntetve az antik élet egy érde-

kes részlete, szívesen végig fogja olvasni.

Én tehát a tárgy választását igen szerencsésnek, a kivitelt igen

sikerültnek találom és kívánatosnak tartom, hogy e példa követkre

találjon. Még más ok is szól a mellett. Hogy a latin nyelv tanárai a latin
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stilizálásban gyakorolják magokat, az bizonyára nagyon az iskola érde-

kében van ; már pedig az ilyen gyakorlásra sokkal nagyobb az ösztön,

ha avval egyszersmind valami kózvetetlen praktikus czél van összekötve.

Pirchala i.

12. Herodotos földrajza. Az író mve alapján összeállította Bournáz
Ern, (A brassai róm. kath. fgymnasiuni értesítjében.)

Az ókori írók közül alig van egy is, ki oly nagy mértékben

magára vonta az utóvilág figyelmét, mint Herodotos. Nem csak mve
nagy terjedelme, hanem fleg tartalmának sokoldalúsága miatt kényte-

len mindenki, ki az ókori történelem, földrajz vagy mveldés-történelem

valamely kérdésével foglalkozott, Herodotossal tisztába jönni. A Herodo-

tos mvében foglalt tárgyak és eseményekrl szóló irodalom ennélfogva

nttön ntt, úgy hogy munkája földrajzi részének legújabb tárgyalója,

Bunbury, joggal mondja: tThe comraentaries on the geographical

information embodied in the history of Herodotus are so numerous that

it is unnecessary to attempt to refer to them all. » A nagy irodalomból

csak Rawlinson kitn kiadását említjük, mely 1858-ban els, 1875-ben

már hatodik kiadásban jelent meg, s melynél a legkitnbb szakférfiak

mködtek közre, és 3unburyt, ki • History of Ancient Geographie*

czím munkájában 160 lapot (156—318) szentel Herodotos földrajzi

ismereteinek fejtegetésére. Ezért nagyon is nehéz ma Herodotosról valami

újat vagy érdekest mondani. Szerznk ezt nem is teszi. De azt sem
mondja, hogy mi czélból vagy kinek írta értekezését. Bournáz úr clas-

sica philologus, a brassai gymnásium ötödik és nyolczadik osztályában

tanítja a latin és görög nyelvet, és úgy látszik ilyen úton jött arra a gon-

dolatra, hogy Herodotosról írjon valamit. A Herodotos mvérl létez

irodalom eltte teljesen ismeretlen. De ez nem nagy baj, mert szerznk

• Herodotos földrajzát az író müve alapján állította össze*
f azért nem épen

szükséges, hogy más írók is tekintetbe vétessenek. Szerznk azonban

tudós ember és azért Herodotos földrajzi ismereteinek magyarázatára

még más írókra is hivatkozik ; értekezésében említtetnek a görög-római

írók közül Strabo, Dionysios, Claudius, Ptolemaeos, Aristoteles, Aelian,

Theophrastos, Pseudo-Aristoteles és Plinius egyszer, Photius kétszer,

Pausanias háromszor ; az újabb írók közül Curtius (Peloponnes), Erman
(Arclyv) és Yischer (Erinnerungen I.) egyszer, Neumann (Hellénen im
Skythenlande) háromszor. Az említett írók és tudósok ellen nem lehet

kifogásunk ; azok kivétel nélkül derék férfiak
;
gyanús elttünk csak a

szerz «izlése» volt. Szerznk úgy látszik nem tudja, hogy a hivatkozá-

sok nem csak az író olvasottságát bizonyítják, hanem egyszersmind

azon menetet is mutatják, melyet tanulmányai értekezése megírásakor

vettek. Ezért csakhamar arra a gondolatra jöttünk, hogy szerznk az
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emiitett írók mveit soha sem látta, hogy az idézetek tehát mind egy

forráshói származnak. És e feltevésünk teljesen indokolt volt, mert rövid

körültekintés után kiderült, hogy az említett idézetek kivétel nélkül a

Stein-féle Herodotos-kiadásból származnak. Minthogy szerznk Herodotos

mvének idézésében felette rendetlenül jár el, állításunk bebizonyítására

a kérdéses helyeket itt összeállítom : Pausanias, Stein I. 24, IV. 75.

Vin. 135.— Aelian 1. 24.— Strabo I. 167. — Dionysios Halik. 1. 57. —
Plinius IV, 49. — Polybios IV. 144. — Aristoteles II. 33. — Ptolemaeos

I. 202.— Theophrastos, Photius, pseudo Aristoteles IV. 109.— Avienus

VII. 165. — Erman IV. 23. — Curtius VI. 76. — Vischer IX. 39. —
Neumann IV. 109, 57, 63. — Miért nem mondja Bournáz úr, hogy az

itt összeállított idézeteket mind Steinbl vette ?

Már említettük, hogy szerznk classica philologus; elvárható

tehát, hogy a görög neveket helyesen és következetesen fogja visszaadni.

Várakozásunkban ismét csalódtunk. A számos téves magyar átírások

közül csak a következket hozom fel például : aegaeim = afyaíov, pelium

ipnt = lnvo\ oí Ív ITr^'w, dolopso/c = óXotce;, alpetti = áXrcriv'o; 7:0X1$; cer-

co'psok = x£pxa)7:tuv %as, szagos (!!) íocrisiak — Xoxpbi oí O^Xot, Apolló

Ptous = AtcoXXcuv r.TÚiJi, cynuriaiak == xovoópiot, áryopsok = fyúor.zt, lem-

nusiak = X^vtot, jjhoeniziek, yhoeniciek, yihoeniciaiak = ooívixs;, pelásgw-

sok = r.ikcLa^oi, cretaiak = xpíjie;, canastraea = xavaatpaíov apxr„ compsan-

tus = xó[x}axo;, aegospotami = afyo; tcötíxuoí, gerrák = ?£>?<», tr&zpisok =
xpáaniE;, o\biOJ)olisiak = oX^toroXÍTat, maeetek = [xa'.iJTou, grypsek = Ypu-é;

stb. — Bevalljuk, hogy a görög nevek átírása sokszor nagy nehézségek-

kel jár ; biztos szabály erre nincsen, itt csak a jó hallás és — a görög

nyelv beható ismerete határoz. A felhozott példákban még a tévedés

következetességét is nélkülözzük : hogy írhat valaki egy lapon phoeni-

ziek, phoenictVA", phoen/ciaiaA; ? A szerz egyes neveket latin alakjukban

használja ; egészben véve ez ellen nincs kifogásunk, habár nem látjuk

be, hogy miért épen latinul, mikor szerz -magyaroknak ír ; de nem
helyeselhetjük azt, hogy szerznk oly görög neveket is latinizál, melyek

nálunk csakis eredeti alakban ismeretesek, milyenek például Delos és

Chios. Szerznk különben a magyar helyesírással is feszült lábon áll,

különben nem írná következetesen «Asiai is «kisasiai». De lássuk

magát az értekezést

!

Szerznk értekezését két lapra terjed bevezetéssel kezdi meg,

mely unicum a maga nemében. Már a bevezetés kezdete is igen érdekes.

«A következ sorokban, mondja szerz, lehetleg összefügg képét aka-

rom adni azon földrajzi ismereteknek, melyeket Herodotus, a Kr. e.

ötödik században élt író, történeti mvében imitt amott szétszórtan kifeje-

zette Bournáz úr valóban tanulmányozta Herodotos mvét ? De hagyjuk

ezt. Szerznk következen folytatja fejtegetését: «Az író nemcsak a tör-
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ténetírás, hanem a földrajz terén is figyelmet érdemel.* így nem szólhatni

1883-ban oly férfiúról, ki nélkül ókori földrajz egyszeren nem is kép-

zelhet ! és e nyilatkozatának támogatására hivatkozik Schütz-re

!

• ki t a földrajz atyjának is nevezi •. Ha az erdélyi tudósok 1883-ban

Schütz-re hivatkoznak, akkor még is talán kétszáz év múlva ott lesznek,

a hol mi ma vagyunk ! • Herodotus mindenesetre tovább haladt e téren görög

eldeinél,* mondja szerznk, és bizonyítja ezt a Homer és aHesiod költe-

ményeiben elszórt földrajzi ismeretekkel ; magyon is érezhet ezen embe-

reknél az utazás-szerezte tapasztalatok hiánya. Mert utazások voltak els
sorban szükségesek arra, hogy az emberek a mesés adatok elfogadása

helyett a valót lássák, hogy tapasztalatokat szerezzenek magoknak a
különféle helyek fekvésérl, természeti viszonyairól és az ott lakó emberek

körülményeirl, a miknek tudása okvetetlenül kellett a földrajzi ismeretek

elhaladásához.* Bournáz úr, úgy látszik, nem helyesli, hogy Homeros
és Hesiodos «költeményeiben • nincs teljes földrajzi compendium.

Szerznk említi azután Colaeus és Scylax utazását, Hekataeust,

kinek mvérl csak töredékek maradtak fenn, a miért tnem vagyunk

képesek t kellen méltatni *, és következen folytatja fejtegetését:

•Ilyen körülmények között Herodotus az els, kinél a föld részletesebb

ismertetését találjuk. Mvébl látszik, hogy ismerte Homerust és Hesio-

dust, ismerhette minden esetre Hecataeos említett mvét is ; úgy hogy föld-

rajzi ismereteinek egy részét ezektl készen vehette át.» Ha szerznk

Herodotos mvét valóban figyelemmel olvasta volna, vagy ha csak a

Stein-féle kiadáshoz mellékelt indexet nézte volna meg, meggyzdhetett
volna arról, hogy a nagy történetíró HekataBOst tényleg többször említi.

Ezen felületesség annál is furcsább, mivel Herodotos Hesiodot csak két-

szer, Hekataeost pedig többször idézi (nevezetesen II. 143, V. 36, 125,

VI. 137 és II. 21—23, IV. 36). írónk említi továbbá Herodotos utazá-

sait, melyek nem akadályozták meg azt, hogy ttévelyektl persze sem
ment,» felsorolja ennek okait ós bevezetését következ, kissé naiv sza-

vakkal fejezi be : *De minden tévelye mellett is elsegítette a földrajzi isme-

retek gyarapodását és terjesztését 8 munkájával úgy szólva lépcst szolgál-

tatott azon fokhoz, melyet utána késbb Eratosthenes, a tudományos

geographia megalapítója, és többen mások elértek.*

írónk ezen bevezetés után áttér Herodotos földrajzi ismereteinek

tárgyalására; említi H. nézetét a föld alakjáról: « mosolyogva fogadja

azonban azok állítását, a kik azt mondják, hogy a földet az Oceanus, a

mythusi világfolyó veszi körül, és a földnek teljesen köralakja van,

mintha körzvel lenne kikerekítve*. Herodotos pedig azt mondja: eoSaav

xuxXoTeoáa <ó; xxo Töpvou. Említi a H. ismerte világrészeket és elnevezé-

seket, miben írónk azt találja, hogy •figyelemre méltó dolog, hogy mind a

három világrész neve nnéwel van kapcsolatba hozva* ; kár, hogy szer-
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znk elmulasztotta megmondani, hogy micsoda figyelemre méltót talált

abban. Elmondja azután Európa határait, melyek közül a •Földközi

tengert* is említi; Herodotos egész mvében nem találjuk ezen nevet;

H. a Földközi tengert mindig ugy nevezi : ta tenger, melyen mi hajó-

zunk •. Áttérve Európa nagyságára, szerznk figyelmeztet minket, hogy

• azon nem lehet csodálkozni, hogy az író mérték-meghatározásai a való-

ságtól némelykor eltérnek ; mert adatait nem mindig pontos felmérések alapján

közli, hanem általában a napok száma szerint határozza meg a távolsá-

got, alapúi egynapi utat véve». Hol lehetett akkor «pontos felméréseket*

találni?

Szerznk constatálja tovább, hogy H.-nak helyes fogalma volt a

Kaspi tenger-rl : «de állítása a pusztában kiáltónak szavaként hatás

nélkül hangzott el, mert utána Ptolemaeus Claudiusig (Kr. u. 160 körül)

általában úgy hitték, hogy a szóban forgó tenger másokkal összeköttetés-

ben vant. Erre meg kell jegyeznünk, hogy az idézett írót Claudius

Ptolemaeusnak hívták, nem pedig fordítva, és hogy a Kaspi tengert min-

dig csakis az északi tengerrel hozták összefüggésbe.

Ezen általános rész után következik Európa részletes leírása,

melyet szerznk Görögországgal kezd meg. «Ezen országnak, mondja

szerz, egyes részeit ismertetleg, másokat pedig csupán csak mint ese-

mények színhelyeit említi föl ; az egész ország részletes ismertetésére nem
terjeszkedik ki. Efelett azonban nem csodálkozhatunk, hafigyelembe vesszük,

hogy müvét a görögöknek írta, kik eltt az ország általában ismeretes volt.

Részletes ismertetésre tehát nem volt szüksége. • Érdekes ezen mondat,

furcsa logikáján kívül még az által is, hogy feltnen mutatja szerz

tájékozatlanságát ; szerz maga érzi, hogy itt valahogy tévúton jár,

mert közvetlenül arra azt mondja : * Éppen ezen okból nem lehet az író

mvébl megállapítani, hogy mennyire terjed azon országra vonatkozó

teljes ismerete ; mert hiszen sok elbb ismert helyet s azok természeti

viszonyait elhallgathatta, ha történeti müvének keretébe bele nem illettek*.

Szerznk a 8—29. lapon tárgyalja Európa földrajzát. Ezen 20

lapon nem találunk egyebet üres neveknél, a szerz sajátságos átírásá-

val ; a csekély számú magyarázatok kivétel nélkül Stein kiadásából szár-

maznak ; Steinnal pedig itt nem vitatkozunk. Említést érdemel, hogy

szerznk H. azon nézetét, mely szerint az Isteren túl terjed vidékek a

hideg miatt lakatlanok, a következ szavakkal kiséri : • A késbbi felfede-

zések megmutatták, hogy Herodotusnak vélekedése e tekintetben nem egészen

elvetend, a mennyiben valósággal vannak hideg miatt lakhatatlan

helyek ; csakhogy azok korántsem oly terjedelmek, mint talán kép-

zeli. » Ezen érdekes magyarázat tisztán csak Bournáz úr sajátja.

Az értekezéshez Kiepertnek egy térképe van mellékelve, termé-

szetesen szintén Stein mvébl.
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Szerz értekezését a következ szavakkal fejezi be : «Ezek után

már a többi világrészekre kellene áttérnem ; itt azonban félbeszakítom

felvett tárgyamat ígérvén, hogy más alkalommalfogom folytatni.* Kérjük a
szerzt, saját érdekében, ne tegye azt, legalább mostani módja szerint ne
tegye. Nem kell attól tartania, hogy akadjon ember, ki neki szemrehá-

nyásokat tegyen azért, hogy adott szavát ez egyszer be nem váltja.

Dr. Heinrich Ajlajos.

VEGYESEK.

— A görög színházról népszer felolvasást tartott az aradi

Kölesei-Egyesületben Spitkó Lajos, fgymn. tanár. (Arad, 1884, 21 lap.)

E felolvasás jól van irva és ügyesen megszerkesztve. Kiindulva az

Athenseben megünnepelt Dionysiákból ismerteti röviden a tavaszi vagy

nagy Dionysiákat és kissé bvebben fejtegeti Thespis, Aeschylus, So-

phocles, Euripides és Aristophanes jellemzésével a görög dráma kelet-

kezését és fejldését. Ezek után bven tárgyalja Sophocles tOedipus

Kolonosban* czím darabjának eladását, miközben ügyesen beleszve

mindent elmond, a mit laikus publicumnak a görög színházról tudni

érdemes. A darab egyes részeit Csiky Gergely fordításában mutatja be.

P.V.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. május hó 7-ikén fel-

olvasó gylést tartott.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

A felolvasó gylés tárgyai voltak :

1. Keleti Vincze : A pergamoni gigantomachia. Bemutatja Pecz

Vilmos.

2. Wlislocki Henrik : Erdélyi czigány monda a világ teremtésérl.

Bemutatja Kardos Albert.

3. Nagy Sándor : Bánkai vagy Bánczai ? Felolvasta a szerz.

A felolvasó gylést választmányi ülés követte.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

Jelen voltak: Beöthy Zsolt, másodelnök; Bermüller Ferencz,

Heinrich Gusztáv, Kassai Gusztáv, Szinnyei József.

1. A múlt ülés jegyzkönyve hitelesíttetik.

2. Elnök bemutatja a Miklosich-féle emlék-érmet, melyet saját

költségén megszerezvén a társaságnak ajándékoz.

Köszönettel tudomásul vétetik.

3. Heinrich Gusztáv bejelenti a Közlöny 1884-ik május havi füze-

tének írói díjak fejében való költségét.
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Tudomásul vétetik.

4. Heinrich Gusztáv eladja Wlislocki Henrik-nek a választmány

elé terjesztett abbeli indítványát, hogy a Közlöny minden füzetében

annak lezárási ideje ki legyen téve.

Wlislocki ajánlata elfogadtátik.

5. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy Kont lgnácz tagtársunknak

•A görög tragédia Euripides után» czím értekezésébl húsz különnyo-

mat jár. Ezzel kapcsolatban azt a kérdést intézi a választmányhoz, nem
volna-e tanácsos Kont értekezésébl 80 különnyomatot készíttetni és a

szerznek megküldött 20 példányon felülieket szerz beleegyezése és

kívánsága szerint a Társaság javára elárusítani ?

A választmány elrendeti a 80 példány kiadását. P. V.

KÖNYVÉSZET.

Merltel Joh. y Ábhandlungen aus dem Gebiete des römischen Bechts,

2. Heft: Ueber die Geschichte der classischen Appellation. Halle, 1884.

Niemeyer, 176 1. 4 mka 50.

Euripidi-8 fabuláé ed. R. Prinz. I, 3 : Hecuba. Leipzig, 1883, Teub-
ner. 56 1. 1 ink. 60.

Friachbier H., Preussisches Wörterbuch. Berlin, 1884, 12. és 13.

füzet á 2 rak. — A 13. füzettel e fontos munka be van fejezve.

Gautier L., La ChevcUerie. Paris, 1884, Palmé, 4-r. XVI és 788 L,

avec 25 grandes compositions hors texte et 30 frises par Luc-Olivier Mer-
son, E. Zier, Andriolli et G. Jourdain, 40 lettres ornées et culs-de-lampe
par Ciappori, et 150 gravures dans le texte par Fichot, E Garnier, Libo-

nis et Sellier. Ára 25 frcs.

Hervieux Léop. Les fabulistes Latins depuis le siécle d'Auguste
jusqu'á la fin du moyen áge. — Phédre et ses anciens imitateurs directs

et indirects. Tome. I. II. Paris, Didót, 1884. (8-r. VIII, 729 1. és 851 1.)

30 franc.

Herzog Ernst dr., Geschichte und System der römischen Staatsver-

fassung I. Bd. Königszeit und Republik. Leipzig, 1884. (8-r. LXIII,
1188 1.) 15 Mk.

Hitopadescha Der. Altindische Márchen und Sprüche, aus dem
Sanskrit übersetzt von J. Schönberg. Wien, Konegen, XXVII és 223 1.

1 frt 20.

Homeri ILiadis carmina. Ed. Christ. Pars I. Lipsiae, Teubner
(8-r.) Mk. 8.

Horatius Flaccus, Recensuit etc. Orellius. Ed. minorum VI. post.

Baiterum cur. Hirschfelder. Vol. II. Berolini, Calvary. (8-r.) M. 4.50.

Humboldt W. von, SprachwissenschaftUche Werke, hrsg. von H.
Steinthal. Berlin, Dümmler, II. fele. 12 mk. — E részszel a nagy munka
be van fejezve.

Jellinghau8 Herm., Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten.
Kiél, 1884, Lipsius, 2 mk. 40.

In8criptionum graecarum sylloge ed. W. Dittenberger. Leipzig,

1883, Hirzel, két rósz, VIII ós 805 1. 16 mk.
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Kern F., Goethé's Torquato Tasso. Beitráge zur Erklarung des
Dramas. Berlin, 1884, Nicolai, 3 mk.

Koegel Fritz, Die körperlichen Gestalten der Poesie. Halle,
1884, 46 L

Kriiger, K. W. Kleinere griechiscbe Sprachlehre. 11. Auflage, beaorgt
von W. Pökel. Mit erklárenden Anmerkungen zu den Beispielen, einem
kleinen Vokabularium und Register. Leipzig. Krüger, 1884. (8-r. 256 L)
2 Mark.

Lafaye, histoire du culte des divinités d'Alexandrie, Sérapis, Iris,

Harpocrate et Anubis, hors de l'Égypte depuis les origines jusqu' á la
naissance de l'ócole neo-platonicienne. Paris, Thorin (8. 342 1.) 8 Mk.

Lipsiu8 B. A., Die apokryphcn Apostelgeschichten und Apostel-
legenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literatnrgeschichte. II. köt. 2. fele.

Braunschweig, 1884, Schwetschke, 11 Mk.
Matzat H. Römiscbe Chronologie. 2 Bd. Römiscbe Zeittafeln von

506 bis 219. v. Chr. nebst zwei Nacbtragen zum 1. Bde. Berlin Weidmann,
1884. (8-r. VIII, 424 1.) 8 Mk.

Maurer Ch. F. y Völker- und Sfaatengeschichte in neuen und altén

Darstellungen. I. Die Hellénen. Leipzig, Weber, X és 588 1. 6 Mk.
Afeyer Carl, Der Aberglaube des Miltelalters und der michsten

Jahrhunderte. Basel, 1884, Gering.
Meyei\ über die Beobacbtung des Wortaccentes in der altlateiniscben

Poesie. Müncben, Franz, 1884. (4-r.) 3. Mk. 60.

Monumenta Germaniac Historica. Poetarum latinorum medii aevi
tömi II. pars I. rec. E. Dümmler. Berlin, 1884, Weidmann, 12 mk.

Murray. — A new englisb Dictionary on bistorical principles

:

Founded mainly on the materials collected by the Philological Society.

Edited by James A. H. Murray, President of the Phil. Soc. Whit the
assistence of many scbolars and men of science. Oxford, Clarendbn Press
P. I. A — Ant. XVI ós 352 1. 4-r. 12 sh. 6 d.

Nissen Heinrich, Italische Landeskunde. I. Land und Leute. Ber-
lin, 1883, Weidmann, VIII és 566 1. 8 mk.

Ovidi Naaonis P. Fasti. Scbolar. in usum ed. O. Güthling. Leipzig,

Freytag. XXIV és 141 1. 75 fill.

Paucker, Supplementum lexicorum latinorum. fasc. IV. Berolini,

Calvary, 1884. (8-r.) Mk. 3.

Platós ausgewáhlte Dialógé. Erkl. von C. Scbmelzer. VI. Menn,
Euthyphron. Berlin, 1883, Weidmann, 111 1., 1 mk. 20.

Plauti Poenulus, Recensuerunt Ritscbelii schedis adhibitis Goetz et

Loewe. Lipsiae, Teubner, 1884. (8-r.) Mk. 5.

Poestion J. C, Islnndische Marchen. Aus den Originalquellen über-

tragen. Wien, 1884, Gerold.
PArivABIJS Ka. P.

rO xo^' ^Oultjoov ofciaxb; jJío;. Leipzig, 1883. Drugulin.
XVI és 224. 1.

Banké Leop. v., Weltgeschichte, IV. 2 részben : Das Kaisertum in

Konstantinopel und der Ursprung romaniscb-germaniscber Königreicbe.

Leipzig, Duncker und Humblot, 445 és 368 1. 20 mk.
Boethe Gustav, Beinmars von Zweter Herkunft und Aufentlialt in

Oesterreich unter Lcopold II. Leipzig, 1^84.

Bichter Oslar, Die franzosUche Literatur am Hofe der Herzoge
von Burgund. Halle, 1884, 46 1. — Tárgyalja azon franczia költket, kik

Bátor Fülöp (1363—1404), János (—1419), Jó Fülöp (—1467) és Bátor
Károly (—1477) berezegek számára vagy ezektl buzdítva és pártolva dol-

goztak. Sok jó, bár nem mindig telje* Könyvészeti anyaggal.

Közli: Hellebrant Árpád.
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A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent és minden
könyvkereskedésben kapható

:

A LATIN NYELV SZÓTÁRA
A KÚTFKBL

A LEGJOBBÉS LEGÚJABB SZÓTÁRIRODALOMRATÁMASZKODVA

ÖSSZEÁLLÍTÓIT A

Dr. FINÁLY HENRIK
A KOLOZSVÁRI K.IR. FEUENCZ JÓZSEF EGTETEM NYILV. RENDES TANÁBA STB.

07 tv nagy 8~rét. Áru fzve 10 frt.

TÁJÉKOZTATÓ.

A latin nyelv szótára úgy jelen meg ngyan,

mint a Kolozsvárit 1858-ban kiadott latin

iskolai szótár új kiadása, és a mennyiben
újra és javitva ismétli azt, a mi ama szótár-

ban jó Volt, némileg annak is tekinthet ; de
valójában egészen új m.
Az iskolai szótár kiválóan csak az iskola*

nak kivánván szolgálni, számos alapos ok
találkozása azt parancsolta, hogy terjedelmé-

nek szabatosan és pontosan körülírt határt

jelöljünk ki. Ennek az volt a következése,

noha általánosan elismerték jeles segéd-

nek a szoros értelemben vett remek
irodalom tanulmányával foglalkozó

- számára: a tulajdoukéni nyelvész, és

még inkább a törtenész, a jogász, az egyházi

a régéaá, és általán a szaktudós, a ki

az Ókori hvMhiloinböl nem annyira nyelvtudo-

mányt, in int inkább szaktudománybeli adato-

kat kívánt meríteni, akárhányszor látta maciit

abban a helyzetben, hogy épen arra nem talált

ívlvilá u-iust a szótárban, a mire legnagyobb
szüksége lett volna.

Mint iskolai szótár megfelelvén a maga
rendeltetésének és a nyelvtudomány követel-

ményeinek, egyszersmind úttör volt a ma-
^•vur irodalomban. Nyomában és többé ke-

vésbbé bevallottan rá támaszkodva egj

szótár irodalom keletkezett, a melynek ter-

mékei már eleve is kevesebb követeléssel

sorozatát mutatják fel a rö-

vid é; kivonatos úgynevezett zsebszótárak-

nak, a melyek olcsó voltuk által nagy elterje-

j
ertek, és a melyeknek az a kétségte-

len érdemök volt, h"^y a szótár használata

szükséges voltát eleven tudattá tették, ke-

kielégitó voltokkal pedig inkább emel-

ték a jobb és kimerítbb szótár becsét és ke-

resettségét, mint a mennyire vetélytársasá-

gukkal hátrányára voltak kelendségének.
A 62 ivnyi szótár magában olcsó volt 5 írtnyi
ára mégis hozzáférhetetlenné tette a szegény
sorsú tanulónak, a kinek a 2, 3, 4 frtos ki-
sebb szótárak nem tették ugyan ugyanazt a
szolgálatot, de mégis sokkal jobban segítet-

ték a semminél.
Ily körülmények közt nem mutatkozott

czélszerünek az iskolai szótár uj kiadásának
rendezése. Elhatároztuk tehát, hogy második
kiadása helyett az ókori latin nyelv
nyelvkincsét felölel úgynevezett kézi

tárt adjunk, annyival is inkább, mivel ilyen
a magyar irodalomban még nem létezik.

Felöleli tehát a szótár az ókori latinság
egész nyelvkinesót, a mint az ókori latin

irodalomban egészen a G-ik Bzáz végéig is az
eddig felfedezett és közzé tett összes felira-

tokban fenn van tartva. E tekint'

tár teljesebb mint akár a Klotz akár a

ges legújabb kiadású nagy kézi szótára, st
túl tesz a Forcellini-féle nagy szótár schnee-
bergi és Corradini-féle páduai k

de Wit-féle kiadás egyes
pótolja. Egyúttal is felöleli az összes ókori
földrajzot, "a régészetet, a sajátneveket, a

Jog-, orvos- és természettudományi i

lcat, az egyházi irodalom sajátságait: szó-

val oly teljességre törekszik, hogy az ókori

latin irodalommal foglalkozó e könyvvel
magával hozzá juthat mindennek a

értéséhez, a mi magyarázatra vagv
rul; minden más s>

nélkülözhet.
Ezt a teljességet nyújtjuk ped

kiadványban, a melyet gondos takan
mellett sikerült tiszta, st mondhatni diszes

itassál ós kiállítással egy aránylag
nem'na-íy kötetbe szoritnunk.

FíIAMÍL'N-tARSUUT HYOSrÁM.
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TARTALOM.
Patrubány Lukács, örmény tanulmányok.

Wlislocki Henrik, Erdélyi czigány monda a Vttég terecatésór^L

Pctz Gedeon, Bessenyei és Destoudies. II. (Vége.)

Fináozy Ern, Pindaros élete és müvei. IV. (Vége).

Marasák Pál, Egy ujabb adat GyöngyöM István munkás-á^a 1

,

Gajári Lajos, Faliszt batása az Ember tragédiájára.

KÜLFÖLDI IRODALOM. S;i\.v, iutro íuction to tbe Science

üf Laugnage, és Mallery,. Introduction i>f the study of Sign Language, Mayr
Aurél.

FORDÍTÁSOK. Keosi Sinionides gyászversei, Fináozy Ern.
VEGYESEK. Bessenyei Pbilosophusáboz. — Endrödi Sándö]

Szilády Áron. — Könyvészet.

E Közlöny VIII. füzete szeptember végén jelen meg.

Az Egyetemes Philologiui Közlöny a Magyar Tudoihangóé

Akadémia megbízásából éa túmogáfásával jden ugyan meg^ de tártaim

egyedid a szerkesztség felels*

Az Egye-temes Phitolégiái Közlöny tíz havi füzétben] mvm

hónap {augusztus es szeptember kivételével) ÍÖ-én, évi éO wnyi tety delem-

ben jelen meg.

Elfizetési ara : Egész évre 6 fri, fél évre 3 frt. Egyes füzetek 60 kr.

Az elfizetési pénzek Kiioll Károly akad. könyvárusnak (Akadémia) czitn*

z* tuV>k.

Diqitized by



ÖRMÉNY TANULMÁNYOK.

Az örmény hasonlító nyelvtudomány jelen állása.

Daczára annak, hogy az örmény nyelv már régóta ismeretes

Európában, s a XVI-ik század közepe óta számos munka állott a

tanulmányozó rendelkezésére, belevonása az összehasonlító nyelv-

kutatásba nem mindjárt az indogermán összehasonlító nyelvészet

megalapításával egyidejleg, hanem csak késbb, a szanszkrit, s a

régi iráni nyelvek elrehaladottabb tanulmánya után s annak hatása

alatt történt (v. ö. Benfey «Gesch. der Sprachw.w 631. 1.), s ekkor

is, mint az iráni nyelvek körébe tartozónak, e nyelvcsalád keretén

kívül jelentéktelen szerepe jutott, s tanúsága figyelemben nem
részesült. Annál nagyobb lendületet vett azomban az örmény nyelv-

vel való tudományoH foglalkozás a legújabb idkben s mai nap is,

úgyhogy az indogermán összehasonlító nyelvészet téren éppen

oly, még be nem fejezett napi kérdéssé ntte ki magát, mint a

milyen minálunk a török-ugor atyafiság kérdése. Egész nyelvészeti

háború keletkezett, hasonló a miénkhez, s míg itt Vámbéry a ma-

gyar nyelvet, elismerve — bár kisebb mértékben — ugor elemeit

is, a nagy altaiság körén belül szorosabban a török-tatár csoport-

hoz tartozónak vindikálja, addig az örmény kérdés a körül forog,

hogy az örmény nyelv az iráni nyelvcsoporthoz tartozik-e, mint

eddig hitték, vagy külön indogermán fönyelv, melyet ezentúl éppen

úgy számba kell venni minden egyes nyelvi kérdésnél, mint akár a

szanszkritot, óperzsát és zendet, gótot, ószlávot, görögöt, latint stb.,

a mint ezt legelször Hiíbschmann H. strassburgi egyetemi tanár

*Uéber die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermani-

schen Sprachen» (Kuhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachfor-

schung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen XXIII. k.

5—43. o. Berlin 1877) értekezésében felvetette.

Philologiai Közlöny. VHI. 7. 47
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714 PATRUBÁNY LUKÁCS.

E napi kérdés, mint már az eddig elmondottaktól is kive-

het, több érintkez pontja folytán kiváló érdek, mint némi tekin-

tetben analóg eset, ugor-török szempontból is, s a magyar nyelv-

nek ezekhez való viszonyát illetleg sok figyelemre méltó tanul-

ságot rejt magában.

Az indogermán nyelvészet megalapítását megelz idszakban
az örmény nyelvvel Európában foglalkozók neveit Schröder « The-
saurus linguáe armenicae, antiquae et hodiernae* (Amstelodami

1711) czimü derék nyelvtani mvének, mely mai nap is haszonnal

használható, elszavában találjuk összeállítva. Természetesen ama
kornak nyelvi kérdésekben még tájékozatlan volta visszatükrözdik

az egyes mvekben is, melyeknek éppen azért tudományos tekintet-

ben ma már alig vehetjük valami hasznát. Majd szemita nyelvnek

tekintik az örményt, 1
) majd töröknek,2

) majd olyan nyelvnek, mely
sajátságos, minden más nyelvtl független, s azokkal semmiben
sem közös. Akoluth András pedig (szül. Bernstadtban 1 654, megh.
Boroszlóban 1 704) egynek vallotta az örmény nyelvet a régi egyp-

tomival, a mai kopttal.8
) Ez állítást azomban már Leibnitz két-

ségbe vonta. Újabban Róbert Ellis («The armenian origin of the
Etruscans* London 1861) Kis- Ázsia összes tájnyelveinek rokon-

ságát az etruskkal és az illírrel és e tájnyelveknek eredetközösségét

az örmény nyelvvel vallotta, mely nyelv szerinte a trák család

képviselje, melyhez az említett nyelvek is tartoznak (v. ö. Patka-

noff, Formation 145. 1.).

Azomban már Schröder után Maturin Veysiere de la Croze

elismeri az örmény nyelvnek összefüggését az óméddel (iránival).

Helyén van itt megjegyezni, hogy az els idegen nyelven irott

örmény nyelvtan 1624-ben jelent meg Rivola Ferencztl. adta ki

1633-ban az els, bár alárendelt érték örmény-latin szótárt is.4)

1
) Introductio in chaldaicam linguam, syriacam atque armeniacam

et decem alias linguas, a Theseo Ambrosio, Papiae 1539.
8
) Th. Bibliander (Buchmann). De ratione commtmi omnium lingua-

rum et litterarum commentarius. Tiguri 1548.
3
)

«Abadias armenus et latinus, cum annotationibus.t Lipcse. 1680.

Els m, melyet Németországban örmény betkkel nyomtak. (Neumann-
Avéd 11. és 141.1.).

4
)
Benfey «Geschichte der Sprachwissenschaft* mvében az els6

örmény szótár megjelenését tévesen 1695-re teszi.
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Azóta nagyszámú örmény nyelvtan és szótár jelent meg majdnem
minden európai nyelven, mi különösen a mechitaristák érdeme,

kiknek kezeibl vette át nagyrészt a mvelt Európa az örmény

nyelvnek, irodalom és tudományosságnak bvebb ismeretét. A me-

chitaristáknak így részint közvetve, részint közvetlen is az örmény

hasonlító nyelvészet kifejldésére nagy hatásuk volt, a mennyiben

a velenczei mechitaristák vezették be az örmény nyelv alaposabb

ismeretébe 1832-ben Petermann az 1876-ben elhalt berlini, s ké-

sbb 1874-ben Hübschmann strassburgi egyetemi tanárt, úgyszin-

tén, mint bécsi mechitaristáktól hallottam, Miiller Frigyes bécsi

egyetemi tanár jórészt Velenczében is tanulmányozta az örmény

nyelvet a sz. Lázár szigeti örmény kolostorban, s külömben Bécs-

ben elég alkalma volt mechitaristákkal, kiknek itt kolostoruk

és könyvtáruk van, érintkezni. Igen becsesek az örmény nyelv

körén belül hazai örmény írók régibb ós újabb munkái, s a szó-

tári munkálatokban számos egybevetésekre találunk, melyeket a

hasonlító nyelvészet is késbb igazolt. 1
)

Nemsokára Bopp fellépése után Petermann Henrik «Gram-

matica linguse armeniacse* (Berlin 1837) mvével a figyelmet az

örmény nyelv felé terelte. Pott «Etymologische Forschungen»

els kiadásában (1833) még csak annyit mond az örmény nyelvrl,

hogy az árja nyelvek nagyobb befolyása látszik meg rajta, mind a

mellett nem sorozza az árja nyelvek sorába. Petermannál már

számosabb egybevetést találunk az indogermán nyelvek szavaival

is. El kell ismerni, hogy Petermannt illeti meg a kezdeményezés

érdeme, s Müller Frigyes, ki els bizonyította is tüzetesebben az

örményt az indogermán nyelvcsaládba tartozó iráni nyelvnek

hang- és alaktanának tárgyalásával, s egyes etymologiai fejtegeté-

*) A velenczei örmény nyomdából kikerült könyvekrl franczia könyv-

jegyzék van kiadva, hol az egyes mvek árai is közölve vannak. Peter-

mann kisebb nyelvtanának (1. kiad. Berlin 1841, 2. kiad. 1872) könyvjegy-

zéke is leginkább ezután készült. Meglehets teljes összeállítása az örmény

irodalmi munkáknak található Neumannúl: «Versuch einer Geschichte der

armenischen Literatur nach den Werken der Mechitaristen frei bearbeitet»,

Leipzig 1836. E mvet magyarra is lefordította Avéd gyulafehérvári tanár.

1. füz. Pest 1869, 2. füz. Gyulafehérvár 1883. Neumann mve fleg Sukias

Somai mechitarista ez olasz mvén alapszik : « Quadro della Storia lettera-

ria di Armenia.* Lukácsi «A magyarok seiéin munkájában is van felje-

gyezve egy néhány könyvczím.

47*
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seivel, 1
) fleg az nyomdokaiba lép, valamint késbb ez utóbbiéba

lépnek Patkanoff (Patkanean) és Hüb8chmann y íi azomban 1877-töi

kezdve az örmény nyelv hovatartozása kérdésében más iránynak

hódol.

Müller fellépése eltt Diefenbach 1843-ban Petermann köny-

vérl írt bírálatában (Jahrbuch für wissensch^ftliche Kritik) az

örményt határozottan indogermán nyelvnek nevezi, mely nyelv

szerinte bizonyára korán vált külön és önállólag fejldött ; szoro-

sabb helyet is jelöl ki számára a medo-perzsa ágban, mert, a mint

mondja, a nagymérv perzsa befolyás, mely különösen a sassani-

dák korából ered, nem elegend arra, hogy e rokonságot keveredés

által alakultnak magyarázzuk. Windischmann is «Die Grundlage

des Armenischen im arischen Sprachstamme* (Abhandlungen der

I. Cl. der k. bayer. Akad. der Wissensch. IV. 1846.) értekezésében,

melyet még 1836-ban, tehát Petermann dolgozatától egészen füg-

getlenül írt, mint árja nyelvet tárgyalja az örményt. Gosche (1870-

ben még hallei tanár, v. ö. Journal Asiatique 1870) pedig Diefen-

bach szellemében 1847-ben irta «De ariana linguae gentisque

armeniacae indole prolegomena»-ját (Berlin).

Bötticher, késbbi nevén Lagarde, jelentékeny adalékkal

szolgált 383 Rzóe^yezésével a hasonlítás anyagának szaporításához

már 1850-ben («Zeitschrift der deutschen morgenlándischen Ge-

sellschaft*) IV, 347—369. o : «Vergleichung der armenischen

Consonanten mit denen des Sanskrit»). B. theologiai tanulmá-

nyaira való tekintettel fogott hozzá az örmény nyelv megtanulásá-

hoz, s e tanulmányok megkönnyítésének czélja vezette rá egyezte-

tések összeállítására. Mint e munkájában, úi>y a következkben is,

kevésbbó áll idegen befolyások és hatás alatt, mint Müller, Patka-

noff és Hübschmann, kik, a mint már tudjuk, a meglev alapra

állottak. Az ö fejldése egészen isolált, s megtartja e jelleget ké-

sbb is ; számos egyeztetés ered azomban tle, s hatása az örmény

l
) Kulin és Schleicher «Beitriige, zur verg. Sprachforschungn II. k.

Ueber das arnienische Z7t». « Ueber das j einiger Formen in Armenischen *

III. k. «Zur Charakteristik des Armenischen* III. k. Ueber das armenische

dz* stb., majd Benfey «Orient und Occident»-ében (1861—66). 1860-tól kezdve

majdnem szakadatlam'ü egész moBtanig számos értekezése jelent meg a

bécsi Akadémia Sitzungsberiehtjeiben (Philos. hist. classe.) Ezeket késbb
soroljuk el.
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nyelvészet fejldésére ez irányban kétségtelen. wArmenische Stu-

dienn 1
) czím legújabb kimerít munkája is (Göttingen 1877) ki-

vált történeti szempontból igen becses (4-r. 216 1.). E mben fel-

találunk minden örmény etymologiát, összesen 2413-at, melyet

addig felállítottak (megnevezve források szerint), s ezek közül azo-

kat, melyeket helyeseknek vagy legnagyobb mértékben valószi-

nüeknek tart, 166— 18S. o. közli. El van sorolva az örmény

hasonlító nyelvészeti irodalom meglehets pontos jegyzéke, s az

örmény nyelvészeti kutatás történetét is összeállította, bár ez

utóbbit, lehet mondani, egyoldalú és elfogult eladásban.

A már közlött, vagy másutt említend könyvczímeket itt mel-

lzve Lagarde jegyzéke a következ müvekrl tesz említést : Bötti-

cher Arica Halle 1851 ; Horte, aramaicae, Berlin 1847; Rudimenta

mythologiae semiticae, supplementa lexici aramaici Berlin, 1848;

Wurzelforschungen, Halle 1852. Ciakciak Dizionario armeno ita-

liano Velencze 1837. Cirbied Grammaire de la langue arménienne,

Paris 1823. Justi Handbuch der Zendsprache, Lipcse 1864. Lagarde

Gesammelte Abhandlungen Lipcse 1866; Beitráge zur baktrischen

Lexicogrnphie 1868; Symmicta 1877 ; Zur Urgeschichte der Arme-

nier Berlin 1854. Saint-Martin Mémoires historiques et géographi-

ques sur TArménie Paris 1818. 1819. Nor bargirk* haykazean

lezui— Avetik'ean Gábor, Ctoacatur Siurmelean, Mkrtic Augerean-

tól Velencze 1836— 1837 örmény nyelven (lásd alább 10. lap). —
Müller Frigyes értekezései a bécsi Akadémia Sitzungsbericht-

jeiben (Philos. histor. Classe) : 35. kötet : Zwei sprachwissenschaft-

liche Abhandlungen zur armenischen Grammatik 1860.

36 : Ueber die Stellung des Ossetischen im eránischen Sprach-

kreise 1861.

38: Beitráge zur Lautlehre der armenischen Sprache I. 1861.

39: Beitráge zur Lautlehre der neupersischen Sprache I.

1862.

40: Ueber die Sprache der Avghánen I. 1862.

40: Zendstudien I. 1862.

41 : Beitriige zur Lautlehre der armenischen Sprache II.

1863.

41 : Beitráge zur Lautlehre des Ossetischen 1863.

*) Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-

tingen. XXII. kötet és külön lenyomatban is.
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42 : Ueber die Sprache der Avghánen II. 1863.

42: Beitráge zur Conjugation des armenischen Verbums
1863.

42 : Beitráge zur Lautlehre derarmenischen Sprache III. 1863.

43: Zendstudien II. 1863.

43 : Beitráge zur Lautlehre der neupersichen Sprache II. 1863.

44: Die Conjugation des neupersischen Verbums 1863.

44 : Beitráge zur Declination des armenischen Nomens. 1863.

44 : Die Personalpronomina der modernen eránischen Spra-

chen 1863.

45 : Beitráge zur Kenntnis der neupersichen Dialecte I.

mázandaránischer Dialect. 1864.

45: Die Grundzüge der Conjugation des ossetichen Ver-

bums 1864.

46 : Beitráge zur Kenntnis der neupersischen Dialecte : II.

Kurmángi dialect der Kurdensprache 1864.

48: Ugyanez III: Zazadialect der Kurdensprache 1864.

48 : Armeniaca I. 1864.

48 : Ueber den Ursprung der armenischen Schrift 1864.

55: Die Conjugation des avghánischen Verbums 1867.

64: Armeniaca II. 1870.

65 : Bemerkungen über zwei armenische Keilinschriften 1870.

66: Armeniaca III. 1870.

66: Eránica 1870.

70: Zendstudien III. 1872.

77 : Bemerkungen über die schwache Verbalflexion des

Neupersischen 1874.

78: Armeniaca IV. 1874.

. Nem említi Lagarde Lauer müvét «Grammatik der classi-

schen armenischen Sprache » Wien 1869, mely nyelvészeti részé-

ben csak az elbbi állítások felemlítésére szorítkozik. Azóta Lauer-

nek örmény chrestomatiája is jelent meg, hol Chorene Mózes ötödik

századbeli történetíró müvébl vett rész van magyarázó (nyelv-

tani és történeti) jegyzetekkel és szótárral ellátva. Ascoli-tól is van-

nak örmény tanulmányok a Kuhnféle Zeitschrift-ban, részint

másutt (ismertetve a Zeitschriftban Schweizer-Siedler-tl). 1877

óta megjelentek: Müller Fr. : Armeniaca V. 1878 (86. k.) és meg-

elzleg 1877-ben: Ueber die Stellung des Armenischen im Kreise

der indogermanischen Sprachen (84. k.), Hübschmann : Armeniaca
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Kuhn Z. XXIII. 400—407; Armeniaca I. Zeitschrift der deutschen

morgenlándischen Gesellschaft XXXV. 168—180.; Armeniaca IL

€54—664.; Armeniaca Hl. XXXVI. 115—134. és Patkanofftól

•Materialien zum armenischenWörterbuch» Pétervár 1882 oroszul

(v. ö. Hübschmann Arm. Stud. 15. 1.). Megjegyezzük még, hogy

Aucher örmény-angol szótára újabban megjelent Bedrossian átdol-

gozásában. Bécsben idzésem alatt 1882. nyarán nyomtatás alatt

volt a mechitaristáknál egy német-örmény zsebszótár. Felemlíti

Hübschmann (Arm. Stud. 7. 1. Z. D. M. G. XXXV. 178. 1.) Dér

Hohannés és Hápog Düz perzsa-örmény szótárát is (Konstanti-

nápoly 1826.).

Benne lévén a bibliographiában, kiegészítjük ezeket az ör-

mény nemzeti írók nyelvészeti munkái elsorolásával. AzV. sz.-ból

Chorenétl származó nyelvtani magyarázatok Erzingáci XIII. száz.

író nyelvtanába sztt töredékekben maradtak fenn. Verdzánoch

Mambrétól is van néhány nyelvtani töredék. E században fordítja

le Dávid philosophus Trax Dionysius nyelvtanát is. VH. századból

van Mózes süniki érsek nyelvtani mve. VIII. száz. István süniki

érsektl örmény nyelvtani magyarázatok, Erzingáci müvei között

töredékben. IX. száz. Örmény nyelvtani magyarázatok Arevelci

Hamam-tól. XI. száz. Magistros Gergelytl nyelvtani levelek és

fia számára írt örmény nyelvtan és II. Gergely patriarcha (1065

—

1082) nyelvtana. XIII. száz. Aristacesnek örmény zsebszótárt

tulajdonítanak ; tle van : « Szabályai a helyesírásnak, stylnek és

ékesszólásnak* ; Vártán örmény nyelvtana (konstantinápolyi kéz-

iratban). Erzingáci Jánostól: 1. «Az örmény nyelvtan értelmezése*

Trax mintája szerint. 2. «Az örmény nyelvtant illet magyarázatok

gyjteménye*. Harmincz fejezetben kivonatokat közöl Magistros

Dávid, süniki István és mások irataiból (kézirata a párisi könyvtár-

ban van). XIV. száz. Izaiás örmény nyelvtana, melyet régibb nyel-

vészekbl állított össze. XVII. száz. Dsulfai Simon nyelvtana régibb

nyelvészek alapján; Lengyel István elveszett örmény-latin szótára ós

örmény nyelvtana, Jeremiástól az örmény írói és népnyelv szótára.

Nierzesevics Bogdán latin-örmény bibliai szótárkája, Róma 1695;

Agob Jánostól latin-örmény nyelvtan és «Puritas linguae Armenicae*

{Somai szerint «Perversitas 1. A.*). 1
) XVIII. sz. Chacsadur Arachiel

nyelvtana ; Merazean Athánáz olasz, örmény és török nyelven írt

*) Agobtól «A török nyelv alapelvei* Velencze 1683.
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nyelvtana 1774-bl. Velenczei és bécsi mechitaristák. Mechitár nagy
szótára 1749, folytatva tanítványai, kivált Ananeán által 1769
(Velencze). Megírták tanítványai az írói nyelv szótárát is magya-
rázva a népnyelv, s a népnyelvét magyarázva az írói nyelv által.

Mechitártól van örmény nyelvtan is (Velencze 1770). Olasz-örmény-

török nyelvtan (Velencze 1792); olasz-örmény-török szótár (u. o.

1804—1829), Paschal Auchertól franczia-örmény és örmény-fran-

czia nyelvtan és szótár (Velencze 1812—18 1 7, 2 köt.) ; Brand János

és Paschal Auchertól angol- örmény és örmény-angol nyelvtan és

szótár (u. o. 1816—1825, 2-dik kiadás 1832); Csámicsián Mihály

örmény nyelvtan (u. o. 1779); Ákoncz Kövér latin-örmény szótá-

rának elveszett kézirata; Avedik Gábortól «Nagy örmény nyelvtan»

(ti. o. 1815), u. ez compendiumban 1. örm. népnyelv (1819), 2. régi

nyelv (1823). Avedik müve alapúi szolgált jórészt Sallantean Mi-

hály moszkvai igazgató hasonnemti munkájának is, s Cirbied

nyelvtana az Avedikeanénak csak átdolgozása. Ugyancsak Avedik-

töl van olasz nyelvtan, melyben mindkét nyelven vannak párbe-

szédek és levelek. Franczia nyelvtan örmény nyelven Antimosean

Arzéntl (függelék: a franczia és örmény verstanról) Velencze

1821. A grammar Armenian and English by Paschal Aucher (Vei.

1832). «Az örmény nyelvtan elemei » népnyelven írva (Vei. 1833).

• Az örmény nyelv új szótára » Abb. Mechitár, Gabr. Avedichian,

Chatschadur Siurmelian et Bapt. Auchertól (Vei. 1836 2 köt.).

Gyakorlati örmény nyelvtan (Vei. 1839). Dictionnaire Fran^ais-

Armenien-Turc par Pascal Aucher (Venise 1840). «Az óörm. nyelv

kézi szótára». Vei. 1831 ; Angol-örmény zsebszótár Vei. 1835. — A
konstantinápolyi örmény nyomdából került ki egy perzsa-örmény-

török szótár, melynek kiadását Pesdemleán Gergely gondozta, kitl

szintén van nyelvtan és szótár. — Arménisták. Rivola Ferencz

milanói tanár: Örm. nyelvt. Milano 1624, Orm.-latin szótár, Paris

1633; Galanus Kelemen: Grammaticae et logicae institutiones,

Roma 1645 ; Villotte Jakab franczia jezsuita : Latin-örmény szótár,

Róma 1713; La Croze (1661— 1739) is írt örmény szótárt, mely-

nek kéziratáról ma semmit sem tudnak. Lourdet Simon Péter abbé

párizsi tanár 14 évig dolgozott örmény szótáron, s e végbl két

evet Velenczében is töltött. Segítségére volt szótára készítésében

Kövér István is, akkori fapát. E szótár a Lourdet család birtoká-

ban van. Végül megemlítjük, hogy Németországban els, ki tudott
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valamit örményül, Pfeiffer Ágoston ; kiadatlan munkája: «Prae-

cepta linguee litteraris armenicae.» Bellaud orvostudortól van:

«Essai sur la langue Arménienne» Paris 1812. — Az örmény

nyelvészet történetére vonatkozó helyek : Benfey : Geschichte der

Sprachwissenschaft. München, 1869 (több helyen), továbbá Müller

Fr. Sitzungsberichte 35. k. 191. 1., 84. k. 211. 1. («Ueber die Stel-

lung des Armenischen» stb.); Patkanoff *Formation» 133— 145. L
«0 dialektach» 12. 1. ; Liujarde «Armenische Studienw 1. 1., 191—
209 1.; Hüb8chmann K. Z. XXIII. 6. 1., «Armenische Studien»

1—9. 1. ; ezenkívül még elszórva egyes adatok találhatók a külön-

böz szakirodalmi mvekben. A «Russische Revue»-ben megjelent

közleményekrl (XVII., XIX., XXL kötet) csak nem rég értesül-

tem. E folyóirat XVII. kötetében (St.-Petersburg 1880) 70—89. L
Patkanoff pétervári egyetemi tanártól «Ueber die Stellung der ar-

ra enischen Sprache im Kreise der indoeuropáischen Sprachen»

olvasható, melyben Hübschmann álláspontjára reflectál. Nyelvé-

szettörténeti rész e czikkben : 70—77 1. ; 77. laptól a kérdés meg-

oldása érdekében még ezután teend vizsgálatokról szól, s kifejezi

abbeli nézetét, hogy végleges eldöntésre még ma nem érett meg*

A nyomozások eredményeit Hübschmann szellemében foglalja

össze. Justi ismertetése Hübschmann «Arm. Studien»-jéröl: Liter.

Blatt für orientál. Phil. 1883.

Alapvet müve második kiadásában: «Vergleichende Gram-

matik des Sanskrit, Send, Armenischen, Lateinischen, Litaui-

schen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen» (Berlin, 1857

—

1861. E m 3-ik változatlan kiadása megjelent Berlin 1870) az ör-

mény nyelvet már Bopp is felvette (Elszó 17. 1. Casusbildung

359. 1. stb. a 3-ik kiadás szerint).

Az örményt számbaveszik Spiegel «Grammatik der Huzwá-

resch-Sprache » (Wien 1856): «Das Verháltniss des Armenischen

zum Huzwáreschw (186— 192.1.), Justi: «Ueber die Zusammen-

setzung der Nomina in den indogermanischen Sprachen» (1861)

müveikben, Ewald a nemindogermán nyelvekhez való viszonyát

tárgyalja (v. ö. Benfey «Geschichte der Sprachw.» 632.1.) Gött. geL

A. 1862. Marle («Ueber den Ursprung und die Entwickelung der

Lautverschiebungen im Germanischen, Armenischen und Osseti-

schen», Hamm 1863) pedig az örmény ,lautverschiebung'-ról

ir. Patkanoff felemlíti (Formation, 135. 1.) e kevésbbé ismert

közleményt is «Place de Tarménien parmi les langues indo-
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européennes» (Revue de l'Orient 1858, VII. k. 36—48. 1.) De-
látretól. 1

)

Rendszeres és tüzetesebb nyomozása az örmény hang- és

alaktannak azomban, mint már említettük, csak Müller Frigyes

értekezéseiben található elször. t követi egészben Patkanoff,

örmény nevén Patkanean szt-pétervári egyetemi tanár: «Izsljedo-

vanije o sostave Armjanskavo jazika» (Pétervár 1864) oroszul írt

értekezésében, mely Prud'homme által francziára fordítva, s Du-
laurier párisi tanár jegyzeteivel ellátva «Recherches snr la forma-

tion de la langue arménienne* czím alatt a «Journal Asiatique»-

ban jelent meg (Sixiéme Série XVI. k. Paris 1870), s a hang- és

alaktan tárgyalását foglalja magában (125—293. 1.).

Megemlítjük itt P. S. Dervisjan bécsi mechitarista «Armeniaca

I. Das altarmenische kh stb. Anhang. Altarmenisch-baktrische

Etymologien* (Wien 1877) munkálatát, mint olyat, mely egyedüli

összehasonlító nyelvészeti munka eddigel a mechitaristák akadé-

miája részérl. Ehhez járul még P. Sibilian közleménye Sitzungs-

berichte VIII, 283. 1. (ez értekezésben: Ueber 17 unedirte Münzen
der armenÍ8ch-rubenischen Dynastie in Kilikien) az orosz-örmény

kiejtésrl.

Hübschmann fejldése menetének megítélése czéljából érde-

kes régibb dolgozatai közül a «Zur Casuslehre») (München 1875)

egy tétele, hol az örmény nyelvet szóba hozza (332. s köv. lapok

jegyzete). Itt elismeri mindenek eltt, hogy az ossetnek és az ör-

ménynek az iráni nyelvekhez való sorolása a Müller Fr. vizsgáló-

dásainak eredménye, s a mint legújabban «Armenische Studiem-

jében (1883) is mondja: «én csak Müller Fr. iratainak ismeretével

fogtam hozzá az örmény tanulmányozásához és ezt, mint , iráni

nyelvnek tartottam » (3. 1.). Megtaláljuk «Casusl.»-ben az iráni

nyelvek családfáját is Müller magánközlése alapján. E szerint:

*) Megemlítjük Patkanoff után még a következ másunnan nem
ismeretes mveket : Emin, Grammaire arm. oroszul, Bersieff «Premiere

élómens de la langue arrnónienne* szintén oroszul. Emin még más müve-

ket is irt. Mint Patkanoff említi «Foraiation» 148. 1. lefordította Choreneit

oroszrase könyvében 361—376. «Sur l'alphabet annénien* ír. Lukácsi («Ma-

gyarok sei» 83. 1.) szerént 1850-ben Moszkvában Örményország ókori regéirl

irt értekezése jelent meg. Patkanoff a következ örmény munkákat is hasz-

nálta a F ormation Írásánál : Bagratouni Arsén mechitarista nyelvtanát,

Denys de Thrace Grammaire, tirée de deux manuscrits arméniens, publiée
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Kifejezi azomban már itt, a mire «Arm. St.»-ben hivatkozik

is (idéz. h.), hogy a ki az örmény grammatikába beletekint, az els

tekintetre kételkedni fog annak iráni voltán. De a «Casusl.»-ben

még azt mondja, hogy e kétségek beható tanulmány után elosz-

lanak, 8 mintegy maga magát iparkodik ez irányban meggyzni.

. A grammatikai alakok, mondja, többnyire új képzések (Neu-

bildungen), s ezért nem egyeznek az indogermán alakokkal, s a

szavak is új képzkkel vannak ellátva ; ez az, a mi az örménynek

fkép idegen benyomást kölcsönöz. Csak két pontban látszik ala-

posabbnak kétsége a nyelv iráni jellegére vonatkozólag 1. az instru-

mentális t-je, á. a jelen id egyes második személyének, s egyes

más szavaknak s-je miatt, melyekben az s eredeti indogermán

#-nek látszik megfelelni. Mert ha a 6 az indogermán instrumentális

Mi-je, már ezért külön kellene szerinte az örményt az iránitól

választani, de itt még Müller Fr.-vel együtt az instrumentálist is,

mint a legtöbb grammatikai alakot új képzéseknek tartja, bár-

milyen alakra vezetnk is vissza a b-t. Az s-nek az iráni nyelvek-

ben h felelvén meg— azon esetet kivéve, hol az s-et mássalhangzó

nem védte meg — , az örménynek is, ha iráni nyelv, e mással-

hangzót kell feltüntetnie. Eredeti dentalis s-nek meg is felel az

örményben közönségesen a h (v. ö. alább az újabb vizsgálatok

alapján erre vonatkozó módosítást), s e három szóban amis Monat,

mis Fleisch, vs Schulter (v. ö. latin mensis stb.) az * az elz nasa-

Ü8 miatt maradt még. A jelen id egyes második személy s ragját

illemben (béres= zend barahi), mely az ossétben is meg van, két-

ségtelen új képzésnek mondja, mert ahi-ból, mint Müller figyel-

n grec, en arménien et en francaié, par M. Cirbied, dans les Mérnoires de

la Soc. des antiquaires de Francé Paris 1824. VI k.

*) = afghán.
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meztette, éppen úgy, mint a 3. személy ati ragból, ay, ai, s végre

e lett volna, s a második személyt a harmadiktól megkülömbözte-

tend, a nyelvnek új képzésre volt szüksége. Más nyomós okot,

minélfogva az örményt az iránitól külön az ind és iráni nyelvág

mellé új ág gyanánt kellene sorozni, ez id szerint még nem tud,

mert egyes közösségei az európai nyelvekkel, milyen az / elfordu-

lása, az a-nak megoszlása a, e, o-ba, arra egyedül nem elegendk.

«Egyébiránt», így fejezi be észrevételét, tmeg kell vallani, hogy az

örmény etymologiájának teljes megvilágítása s iráni rokonaihoz

való állásának pontos meghatározása a számos problémák egyike,

melyet az iráni philologiának még meg kell oldani ».

Azóta Hübschmann is még behatóbb tanulmányokat tett az

örmény nyelvben, s kétségei, nem hogy még inkább eloszlottak

volna, mint itten tett állításából következnék, hanem megújulva, ha-

tározottabb alakot öltöttek «Über die Stellungw stb. (Kuhn Z. XXIII)

fentebb idézett értekezésében, bizonyítékai közt többi közt azokat

is felhozván, melyek itt még, mint legyzött kételyek szerepelnek.

Azt, hogy az örményben iráni kölcsönszók vannak, elször

Lagarde észlelte (Gesamm. Abhandl. 186G. 291 sk. 1.). Itt három

alkotó elemet külömböztet meg: az eredeti alapot, továbbá egy régibb

és egy újabb iráni kölcsönhatást, mely utóbbi a parthus-arsacida

dinastia megalapításával kezddik. «Armenische Studien»-ben

(208. 1.) pedig erre vonatkozólag ezt mondja, ragaszkodván a hár-

mas osztályozáshoz : «az örmény nyelv három alkotó részbl áll, a

hajkánból (=eredeti alap) arsacidából (pahlawi) és sassanidából».

Tüzetesebben nem nyomozza a kérdést, de a felhozott egy

pár példa sem szolgáltat semminem kritériumot kétféle régibb és

újabb iráni hatás felvételére, inkább csakis az eredeti elemek mel-

lett perzsa kölcsönszók létezésére nyújt egyes adatokat (v. ö.

Hübschmann Z. XXIII, 7. 1. ós Arm. St. 1—2.).

Annak, hogy az örmény nyelv az iráni nyelvekhez nem tarto-

zik, 8 az indogermán nyelvek egyik külön ágát képezi, több oldalú

bizonyítása foglaltatik Hübschmann «Ueber die Stellungw stb. érte-

kezésében, s ennek kapcsán utal arra is, hogy a mi az örmény
nyelvnek iráni színezetet adott, azok éppen csak a perzsából ke-

rült nagyszámú köicsönszavak *) (Z. XXIII. 402. 1. «Armeniaca»).

*) Perzsa kölcsönszók a magyarban is vannak , ilyen kétségtele-

nül magy. ezer, újperzsa hazar (az örményben is : hazar) stb. Szándékom
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A perzsa kölcsönzés felvételét már eleve ama küls körül-

mény is támogatja, hogy az örmények sokáig voltak perzsa fha-

tóság alatt. Ez a nyelvben is mutatkozik, mint ezt Hübschmann a

szókincsbl vett példákkal, hol a kölcsönzést hangtani bizonyítékok

is támogatják, kimutatja. Másrészt a grammatika s a hangtan

tanúsága sem szól az örmény nyelv iránisága mellett, úgyhogy, ez

állításokat Hübschmann újabb tanulmányai is megersítvén, az itt

felvetett kérdést mi is Hübschmann értelmében végérvényesen

eldöntöttnek tekintjük, daczára annak, hogy Müller Fr. és Lagarde

régibb nézeteikhez most is ragaszkodnak. *)

Ez értekezés az örmény nyelvtudomány legújabb stádiumát

jelezvén, kimerítbb ismertetését adjuk. Igyekezünk lehet röviden

mindent összefoglalni, mi a kérdés megismerését elmozdítja s

tárgyilagossá akarván tenni eladásunkat, a hol lehet, az iró

szavait is követni fogjuk.

A perzsa kölcsönzésrl tanúskodnak az olyan esetek, hol

eredeti örmény szó mellett van egy másik ugyanazt jelent szó,

mely a perzsa szóval tökéletesen egyezik, s a perzsa külön nyelv

hangtörvónyeit viseli magán. így jern Hand = gör. xstp eredeti

örmény szó, elfordul azomban összetételekben a dast szó is (dast-

akert manufactory, edifice, dastak wrist; hand, palm Pascal angol

szót. stb.), mely tökéletesen= perzsa dasta, zend zasta, szanszkrit

hasta z:d specificus perzsa hangváltozással. Második ily ismertet

jel, hogy az örmény eredeti szavaiban a szó kezdeten r eltt rende-

sen a vagy e magánhangzós eltét szokott állani : r kezdet szók

tehát szintén perzsa eredetek, mint razm Schlachtreiche, Kampf,

e kérdést, az iráni nyelvek és a magyar közt lev kölcsönzési viszonyt

egész terjedelmében feldolgozni. Cgy látszik elttem, eddigi vizsgálódásaim

alapján, hogy az iráni hatás a magyarra jórészt két forrásból ered, a parsi-

perzsá-ból és esetleg az ossét-bl. Ilyen parsi vagy osset eredet a magyar

ravasz, régi nyelvben tvtdpes* -- osset rmvas, rubas % parsi ruwas, a finn

repo és társaival szemben, a mint annak idején ki fogom fejteni.

*) Müller Fr. «Ueber die Stellung des Amienischen* stb. a bécsi

Akadémia Sitzungsberichtjeiben 1N77 és Lagarde «Armenische Studien*

1877. — Megjegyzem, hogy az örmény transscriptioban Hübschmann Írás-

módját követem («Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des

Arnienischen* Lipcse 1882), melyet újabban alkalmaz. Egyebütt a régibb

transscriptiot idézéskor csak ott változtatom, hol azt az egyöntetség ok-

vetlen kivánja. Az ó-örmény kiejtésére nézve 1. Hübschmann «Ueber Aus-

sprache und Umschreibung des Altarmenischen ZDMG. XXX. 53.1. (1876).
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— fah Weg, foéik Gehalt. 1
) Továbbá szóvégi h a perzsában= ere-

deti g vagy dentalis, de az örményben = eredeti *, vagy tr (és

eredeti 5 = örmény s, eredeti dentalis magánhangzók közt =
örm. dentalis, vagy y) : így tehát a szóvégi h az örményben és

perzsában különböz eredeti hangoknak felel meg, s e szerint

örm. akah kundig= újperzsa agáh, ered. ákáqa, gah Thron, Sitz=
újp. gah

9
zend gátu, örm. zrah Panzer= zend zradha, újp. zirih

perzsa kölcsönszók stb. A Zoroaster vallásával kerültek át Perzsiá-

ból Örményországba : bag- Gott= zend bagh és den beligion =
z. daena. És így bizonyítékok nélkül is t

coiak= perzsa töéah viati-

cum, ambox = p. anboh Menge stb. «Általában felvehet,* mondja

Hübschmann «Armenische Studien» (Lipcse, 1883 9. 1.) legújabb

munkájában, «hogy minden örmény szó, mely a megfelel perzsa

szóval hangilag egészen megegyez, kölcsönzött, természetesen

minden egyes esetben e felvételt a hangtörvényeknek támogatni

kelh. Mert, mint valamivel alább mondja: «ha tévesen egyes ere-

deti szavakat is a kölcsönzitek közé találnánk számítani, nem
nagy baj, ha csak az eredeti szavak helyesen vannak magyarázva

:

ezekbl kell mindenesetre a helyes hangtörvényeket, amazokból

a nyelv rokonsági viszonyait megállapítani. Mintha 20 eredeti lit-

ván szó nem adna helyesebb ítéletet a nyelv jellegérl, mint 50^

melybl 25 eredeti és 25 a szláv ».

A grammatikára nézve, mely a nyelv palládiuma szokott

lenni, egyezik itt kifejtett véleménye az elbbenivel (•CftsusLi)*

a mennyiben utal a sok új képzésre, melyek az örményben el-

fordulnak. Eredmény gyanánt kimondja: tAz örmény flexióban

semmi specificus iráni ki nem mutatható, st inkább egy lényegea

pontban elüt az árjától 8 a lettoszlávval egyezik.* Ez pedig éppen

az instrumentálisra vonatkozik, mely örmény hangtörvények sze-

rint csakugyan indog. bhi-re megy vissza, mely suffixumot a görög-

ben, németben és lettoszlávban is meglevnek vélik. De a görög <pi

a többi bhi-vél összetett suffixumoktól (bhiam, bhiams, bhiáms,.

*) Az örmény betrend szerónt a Hübschmann-féle újabb átírás a kö-

vetkez : a, b, g, d, e, z, e, § (határozatlan magánhangzó), t
c (= th), í (= zb)^

i, 1, x (x= nóm. eh), c (= ez), k, h, j (= dz), X, c (= cs), m, y, n, s (= s)v

o, c (= ths), p, J (= ds), r, s (= sz), v, t, r, c (= thsz), v, p
?
, k c

. Rövid
magánhangzó: o-f-v = u; hosszú magánhangzó: o-f-v = ö (idegen sza-

vakban) ; félhangzó : o+v = v ; ketts magánhangzók : a-fv = au, i+v = itt

e-f-a = ea, a-j-y = at, o-j-y = oi.
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bhis) is származhatott, s a németben mi = bhi-re végzd instru-

mentális csakugyan nem létezik, úgyhogy még csak a lettoszláv

számára marad meg, hol bhi = egyh. szláv mí, litván mi. így

tehát bhi az egyes szám instrumentálisa gyanánt az örményben

és a lettoszlávban kétségkívül mutatkozik.

Hangtani tekintetben az örmény nyelv iráni, vagy nem iráni

volta eldönthet az iráni hangrendszer jellemz sajátságainak az

örmény nyelv sajátságaival történ egybevetése által. Az iráni

nyelvek jellemz sajátságainak mindegyike külön-külön más indo-

germán nyelvekben is feltalálható, tehát csak mindezek együttes

meglétele az örmény nyelvben is vonná maga után az örmény

nyelv irániságát. Azomban Hübschmann egybevetése a következ

eredményekre vezet

:

a) 1. Dentalis *, hol ezt elz, vagy rákövetkez mással-

hangzó meg nem rizte, az irániban h : az örményben is közönsé-

gesen h, megmarad pedig *-nek elz nasalis után («Arm. Stud.»

69. 1. : örmény h ritkán = * — a szó kezdetén — pl. hin alt,

szanezk. sana). Dentalis s a görögben is h — (pl. az elbb idézett

szó= gör. Ivoc ), csak nem következetesen, mint az irániban.

2. Indogermán sv = iráni hv : örmény k* (pl. örm. k'oir

Schwester= szánsz, svasar), vagy v («Arm. St.» 65. 1.: a szó. kez-

detén egy esetben: k'san *gsan= &br. vÍ9ati, latin viginti). A kel-

tában is sv= hv, chu\

3. Dentalis 8 ha eltte i, u, ai, au van, az irániban $ : az

örményben f e fosztó-képzben di=zend du£, *dus-ból (v. ö. örm.

d£-goh unzufrieden), 8 ezekben : zgoii vorsichtig= *uzgaosa, tulaj-

donképpen «mit emporgerichteten Ohren* és us Gedáchtniss,

Verstand= zend uéi. Zgoié-rs, nézve azt mondja, hogy ez már az

örmény iráni jellegét mutatná, mint valódi iráni képzés, s oly

honos e szó az örményben, hogy alig lehet kölcsönvételnek tar-

tani. E szavaknak azomban kölcsönziteknek kell lenniök, mert

eredeti *-nek külömben az örményben é, vagy £ nem felel meg (1.

«Arm. St.» 80. lap). Tényleg «Arm. Stud.»-ben Hübschmann sem

vette fel az itt érintett szókat, mibl azt lehet következtetni, hogy

már sem tartja ezeket eredetieknek, t/á-ra nézve pedig megjegyzi

(•Arra. St.» 47. 1.), hogy ez bármilyen régi szó is, a hangok miatt

mégis kölcsönzöttnek kell tartani.

4. Az iráni nem kedveli az aspiratakat, csak a spiránsokat,

különösen kh, gh, f és w-t : az örmény ellemben szereti a (kemény)
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aspiratakat, míg a kemény spiránsokból csak a x-t ismeri. Az
afghanban is a kemény spiránsok közül csak a x van meg, nem
pedig/, melyet az ossét és a perzsa kedvelnek.

5. Mássalhangzó csoportokban spiránsok az irániban explo-

sivákból keletkeznek következ t, s, r, v behatása alatt, úgyhogy

eredeti kt, pt, tt -bi kht, ft, st, — H-bl khs, — kra, pra, íra-ból

khra,fra, thra lesz. — Az örményben xt = eredeti kt ezekben:

uxt Gelübde, Vertrag = zend ukhti ; axt Leiden, Krankheit = z.

akhti, s ha bast mellett ba#t-ot, drast mellett draxt-ot (Garten,

Paradies, perzsa dirakht Baum) találunk, dustr Tochter is (duxt =
perzsa dukht mellett) duxtr-rfi vezethet vissza. (K. Z. XXIII. 402.

1. «Armeniaca» perzsa kölcsönszóknak tartja ezeket: axt, baxt,

draxt, uxt. Nekem még mieltt e helyet olvastam volna, a szoros

•egyezés miatt az iránival e szók, s az egész xt : ered. kt hangviszony

gyanúsnak tnt fel. Ez alapos véleményem duxt-m nézve is, mely

egészen = perzsa dukht, s oly összetételekben fordul el, melyek

-egészben az örményektl adoptált perzsa nevek, mint Hübschmann
Z. XXIII. 404. 1. is megjegyzi, így Chosrov és Chosroviduxt Tochter

Khosrus |
Orwzduxt Tochter Ormizds. Az eredeti örmény szó a

kölcsönzött duxt-\a,\ szemben dustr= görög íh^ánrjp, skr. duhitar,

hol st = indog. kt «Arm. St.» 70. 1.). — Ft az örményben nem
található, mert az /hang hiányzik. — Tf-nek st-ie való változását

biztosítani látszik örm. azd Kundé= ó-perzsa azdá, skr. addha

offenbar. («Arm. Stud.» 15. 1. perzsa kölcsönszónak tartja. Néze-

tünk szerint e felvételt a zd hangcsoport teljes egyezése a perzsá-

val kétségtelenné teszi, úgyhogy ez eset teljesen analóg a xt: Mit

megfeleléssel). — Árja ks= iráni khs az örményben metathesissel

ix és iráni khra az örményben xra (nézetem szerént a x : kh meg-

felelés itt is perzsa átvételre mutat, mert örm. x : perzsa kh=
örm. xra: perzsa khra és viszont örm. sx, *xs: perzsa khs.) ; iráni

jr az örményben hr és iráni thr az örményben rh (nézetem szerint

itt els esetben a h az /-vei szemben egyenesen indog. ;>-nek felel

meg, a mint magában véve is örm. h= indog. p : örm. hair Vater

= gör. 7raníjp
|
hur Feuer = gör. rcüp 1. «Arm. St.» 69. 1. ; viszont

örm. rh is egészen= iráni thr, a mennyiben a két hangcsoportbaji

a //, melyet az iráni fejlesztett ki, közös, úgy hogy örm. rfc-t ebbl
alakúltnak tekintem *rth, a t elisiojával, mely épen oly méta-

thesis volna, mint örm. sx iráni khi-vél szemben).

6. Az l az ó-irániban hiányzik: az örményben nem. Meg van

Digitized by VjOOQIC



ÖRMÉNY TANULMÁNYOK. 729

ugyan az l minden modern iráni nyelvben, de, a mint késbb
kifejti, az l elfordulásának módja elválasztja az örményt az iráni-

tól. — Cv az irániban átmegy sp-be : az örményben is sp e szóban:

spitak weiss= zend spaeta, szánszkr. gveta («Armeniaca» E. Z.

XXIII, 403. 1. már perzsa kölcsönszónak tartja, mint ezt a teljes

hangmegfelelés maga után vonja). Asp Fferd= zend aspa szóra

pedig, mely csak összetételekben fordul el, már itt (17. 1.) meg-

jegyzi, hogy e szót az örmények magok is perzsa kölcsönzésnek tart-

ják ; az eredeti örmény szó ellenben ji Pferd= szánszkr. haya (1.

«Arm. Stud.» 67. lap). Cv = sk ebben örm. skund Hündchen, míg

qvan Hund= örm. iun, eredeti qvanya leér (skr. c
f
unya)= örmény

sin. — Figyelemre méltó az irániban az inddel szemben páti ell-

járó alapja = skr. prati, ez az örményben igen gyakran elfordul,

mint pat v. ö. patmel erzáhlen, de némelyike a vele összetett szók-

nak kölcsönzött, mint patgam, patgamavor = újperzsa paighambar

Prophet (ennélfogva a pat átkölcsönzése valószín); figyelemre

méltó még az irániban m, uz adverbium alakja is (= skr. és

ó perzsa ut, ud), szavak, mint gaosa e jelentéssel «0hr» stb. : uz

elfordul zgoié szóban, mely, a mint elbb érintettük, kölcsönzés.

b) Az irániban hiányzik az aspirata média, mely az aspiratio

felhagyásával a médiával egy kategóriába kerül, s ezzel késbb
spiránsba ment át. A lettoszlávban is együvé kerültek az eredeti

aspirata médiák a médiákkal. — Az örményben az aspirata média

a médiával nem hogy együvé jönne, hanem mindenütt külön szere-

pel, Lautverschiebung útján az örményben az aspirata médiából

média, a médiából tenuis lön, s a tenuis megmaradt, avagy aspi-

ratába, vagy spiránsba ment át

:

Eredeti sorok

:

gh g k

az örményben

:

dh d t

bh p

g k k, /c
c

d t t, t\ y,

b p, y\ h.

Ez az els
9lautverschiebung

( az örményben. Még egy máso-

dik is van az új örményben : az eredeti aspirata média itt tenuis,

az eredeti média és az eredeti tenuis egy része pedig média, míg

Philologiai Közlöny. VHI. 7. 48
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az aspiratak és spiránsok ugyanazon fokon maradnak, mint az

örményben.

c) Az iráni nyelvek fjellemvonása az eredeti gutturalisok k,

g, gh átváltoztatása palatális c, j és sziszeg s, z-be. A szanszkrit is

részt vesz a gutturalisoknak palatálisokká és a lettoszláv a guttu-

ralisoknak sziszegkké való átváltoztatásában. Árja és lettoszláv

nemcsak abban egyeznek, hogy eredeti A: — k és fc
1 = 9, *-re vál

szét, hanem, mint Ascoli kimutatta, abban is, hogy ered. g-böl g

és g
l = iráni lettoszláv i, z és ered. gh-b§\ gh és gh 1 = iráni szláv

i, z lesz.

Hübschmann vizsgálódásai alapján az eredeti sorok így

alakulnak

:

I. 1. G- sor:

skr. g, zend g örm. k, lettoszláv gIII
j h & k

>
*-

2. G'-sor: skr.j, zend z, örm. c, szl. z, litv. £.

II. 1. G/í-sor:

skr. gh, zend g, gh örm. g, lettoszl. gIII'
h f, * 9, *

2. G/^-sor:

skr. //, zend z, örm. z,j, szláv z, litván i.

III. 1. A'-sor:

skr. A, zend A*, örm. A, lettoszláv k11 ,1
c, c, k, k ; C, C, 8,

2. K l -sor :

skr. £, zend *, örm. * (s9 c), szláv a, litván sz.

E sorok tökéletes egyezéseibl szükségkép következik, hogy

s idben árják, örmények és lettoszlávok egymáshoz szorosabb

viszonyban állottak, mert a A;, g f gh sorok két irányú fejldése

(k, g, gh és másrészt A,
1
g,

1 gW-vé) pusztán esetleges nem lehet.

Az örmény, mint a fentebbi összeállításból kitnik, a g (=k
és c) és gh (=g és z, j) szoros megkülömböztetése által a letto-

szlávnál és az iráninál régibb fokon áll. Az örmény és a szanszkrit

megint abban külömböznek, hogy az utóbbiban, mi a zendben és a
lettoszlávban nem történik, az ered. g és gh egyrésze a g

1 és gh 1 -

vel összeesik (úgy hogy skr. f=gés g\ skr. h = gh és gh 1
), mig

az örmény nemcsak a médiát az aspiratától, hanem g, gh-t is g
1
,
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gh l-tl külön tünteti fel, s így e tekintetben az eredeti hangviszonyt

hívebben rizte meg, mint akár az árja, vagy a lettoszláv.

A fkülönbeég az árja és a lettoszláv nyelvágak között az,

hogy a lettoszláv a gutturalisokat (g, k) változatlan megrizte, míg

az árja palatálisokká változtatta. Ez tehát egyúttal annak is próba-

köve, hogy az örmény iráni nyelv-e, vagy nem. Hübschmann e

tekintetben a következ végeredményre jut: a Az örmény nyelv ere-

deti gutturalisoknak sziszegkké való fejlesztésénélfogva az árja-letto-

szláv nyelvek sorába tartozik. Az árja nyelvekkel a gutturalisoknak

palátalizálása által részben egyezik, azomban másrészt a gutturalisokat

is változatlan megtartja, mint a lettoszláv, s ezért sem az árjának

(eddigi értelemben) alá nem rendelhet, sem tle külön nem választ-

ható. És éppen ezért nem is nevezhet iráninak, jóllehet, mint ez, az

s-et h-vá változtatja és némely mássalhangzók és máss dhangzó-

csoportoknál (mint örm. s x = iráni xs = árja ks) hasonló, vagy

egyez hangképleteket tüntet fel.
l
) Ennélfogva, mint ónálló nyelvág

az iráni és lettoszláv közé sorozandó.*

Ennyi foglaltatik H. értekezése els részében. A második rész

azon kérdés nyomozásával foglalkozik, hogyha az örmény az iráni

és a szláv, tehát az árja (ázsiai) és az európai nyelvcsoportok

között áll, váljon milyen viszonyt tüntet fél az európai nyelvek

speciális' sajátságaival szemben, melyek által ezek az árjától élesen

külömböznek, azaz váljon elfordúl-e az a-nak európai szétválása

a és e-re, az r-nek r és Z-re és a szókincs tekintetében is van-e

lényeges érintkez pontja az európaival, vagy nincs. Felelet ezekre

H. vizsgálódásai alapján a következ

:

1 . Az örmény nyelv az a-nak éppen úgy feltünteti szétválását

a, e, ora, mint az európai nyelvek, s már ez által élesen különbö-

zik árja rokonaitól, ha egyes esetekben az európaival nem is

egyeznék.

Még pedig a) örmény a (o) = európai a (o): ákn = Auge,

litv. alíts, latin oculus. A flexióban az a-tk, a tulajdonneveket ki-

véve, o-ba mentek át : ered. marta- = görög (ípozo, örm. mardo.

E tekintetben egyezik az örmény a latinnal és a göröggel, b) örm.

^ = európai e : örm. mec= mega gross
| örm. sirt= eur. k 1 erd

Herz. K'oir Schwester= *k
f

oyer, hol az o hang e-bl lett az elz
v hatása folytán (alapalak : svesar, v. ö. lat. soror). A európai e-vel

a
) V. ö. e pontra nézve elbb tett észrevételeimet.

48*
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szemben van ebben : daén Vertrag= zend dashina, eur. deksina, az

örmény szó azomban (a d miatt t helyett) perzsa kölcsönzés ; bizo-

nyos ebben : tösn zehn= eur. dek lan.

' 2. L az örményben két r hang (r és r) és X mellett fordul

el, mely utóbbi hangot a mostani nyugati örmények f-nek ejtik,

de régebben a görög A*nek felelt meg. a) Z= eur. I: lain breit

(*platan) = nAaTÚg. Mar gyök, mint az európaiban mar és mai

alakban : meranil sterben és maid zerstossen, zerstampfen b) örm.

r, r, X = eur. r : tagr Schwager = gör. dayp \ astX Stern= ío-yp
\

durn Thür = gör. dupá. örm. r = eur. I ebben : srunk* tibia, crus

= eur. kHauni, latin clunes.

3. Több szó az európai nyelvekben más hangalakra megy
vissza, mint az árjában. Összeállította ezeket Fick Spracheinheit

424. 1. E szavakból H. 12.-t talált fel az örményben. Elfordulnak

köztük olyanok, melyek az árjával, s mások, melyek az európaival

egyeznek ilyen viszonyban 3:9=1:3.
4. Az örmény szókincs viszonyának kérdése az európai nyel-

vek szókincséhez ez id szerint még nem oldható meg, mert az

örmény szavak legnagyobb része etymologice még megfejtetlen.

Fenti arány szerint számos európai szóra lehet az örményben

kilátásunk, mit még az is sejtet, hogy az eddigi armenisták Péter-

mann, Windischmann, de Lagarde, Müller Fr. orientalisták voltak

és semmiesetre sem az európai nyelvek speciális ismeri, s így a
szókincs európai része általok kevésbbé deríttetett ki.

H. és vizsgálódásai oly szoros kapcsot mutatnak ki az

örmény és az európai nyelvek közt, hogy könnyebb volna nézete

szerint ezt az árjától, mintsem az európaitól elválasztani. «Az

örmévy nyelv az árja-lettoszláv nyelvek körében az iráni és a letto-

szláv között áll* (39. 1.), összeköt kapocs közöttük : valamint

felsolaszországi nyelvjárásokban ü van u helyett, mintha Fran-

cziaország határán az olasz már az olasz és franczia nyelv között

állana, úgy állhatott, mondja H., az örmény nyelv egykor közve-

títve az árja (ázsiai) és európai dialectusok között, s azért mind-

kettnek sajátságaiban részt vett.

H. ez értekezése x
) forduló pontot jelez az örmény hasonlító

nyelvészetben, melynek a jelen is hatása alatt áll.

x
) Késbbi dolgozataiban K. Z. XXIIL 400. 1. újabb perzsa kölcsön-

szókat említ fel. ZÜMG. XXXV. 172. a palatálisokkal foglalkozik hasonld
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A mit H. ez értekezés végén legközelebbi tenni való gyanánt

kitz: «az iráni kölcsönszókat az örménybl kiválasztani, és ere-

deti örmény anyagot létrehozni,* azt részben nem rég megjelent

legújabb munkájában nyerjük «ArmenÍ8che Studien I. Grundzüge

der armenischen Etymologie» (Lipcse 1883), részben a perzsa köl-

<58Önszavakat e mü megjelenend második részében állítja majd

össze. Az eredeti örmény szókincs ez etymologiai szótárában,

melyben, mint megjegyzi (9. 1.), a hasonlításokra nézve sok esetben

másként ítél, mint Lagarde, részben helyesnek tartja, a mit L.

ellenkezleg ítél meg, részben kölcsönzötteknek tart olyan szavakat,

melyeket L. eredetieknek vél és megfordítva, — 299 szóhasonlítást

találunk, köztük 58 bizonytalan (kérdjellel jelölve), 9 lehetséges

kölcsönszó (záró jel közé téve). E szerint a Lagarde által össze-

állított nagy számból, hol persze az idegen szavak is együtt vannak

az eredetiekkel, megmarad az eddigi nyomozás szerént 232 biztos

eredeti örmény szó (a görögben Curtius Grundzüge der griech.

Etymologie szerint mintegy 700 szó van magyarázva). E biztos

egyezések alapján H. az örmény hasonlító hangtant állítja még

össze, mely helyébe lép ezentúl Müller és Patkanoff hangtani

összeállításainak, s nagy érdeme az, hogy biztos hangtörvényeket

állít fel az eredeti szókincs egészen bizonyos esetei alapján.

E hangtani feldolgozás nagy szolgálatokat van hivatva tenni az

örmény nyelvészet annyi még megoldatlan kérdésében, vezérfona-

lul fog szolgálni a grammatikának az újabb eredmények szellemé-

ben való feldolgozásánál, *) mely grammatika viszont Müller és

Patkanoff ez irányú dolgozatainak már részben elavult, részben

eddig is eléggé meg nem okolt egyes tételeit fogja megoldásukhoz

közelebb juttatni. Végül H. még az örmény hangviszonyoknak ez

eladása után az örmény nyelvnek állása kérdését már határozottan

eldöntöttnek jelenti ki olyan értelemben, mint már elz értekezé-

sében (Z. XXIII) kifejtette. Kimutatja itt még azt is, hogy az iráni

nyelvek jellemz hangsajátságaiban, melyekben ez az indtl

módon, mint itt a gutturalisokkal és hasonló viszonyokat fedez fel az

örmény, s más oldalról az iráni ós szláv nyelvek között.

*) A «Bibliothek indogermanischer Grammatiken* gyjteményben

rég jelezve van a következ munka készülése : Armenische und iranische

Grammatik von H. Htibschmann. » Talán most e kettt különválasztva

fogja tárgyalni.
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külömbözik, az örmény nyelv szintén nem osztozik, tehát az ez

irányú kutatás is arra az eredményre vezet, hogy az örmény nem
iráni nyelv, st arra nézve is hoz fel még újabb bizonyítékokat is,

hogy az örmény az árja nyelvek jellemz hangsajátságaiban sem
osztozik. Ezek : az árja nyelvekben a indogermán nasalis sonans

helyett áll, az örményben ugyanitt an van, s csak két esetben a,

továbbá az árjában s indogermán * helyett áll, mely i, u, k, r után

van, az örményben ellemben * egy biztos példában sem változik i,

u, k, és r után i-vé. Mint függelék az örmény flexió, deciinatio és

conjugatio fbb alakjai vannak összeállítva, a melyre vonatkozó

eddigi kutatások, mint mondja, nagyobbrészt hamisok, vagy bizony-

talanok. Itt azomban nem törekszik ezeket czáfolni, hanem csak e

körre vonatkozó egyes észrevételeket tesz.

E munkálatok, melyeket eddig elsoroltunk, az óörmény

nyelvet veszik a hasonlító kutatás alapjául. Az óörmény nyelv,

melyen írott emlékek egész a negyedik századik Kr. u. felnyúlnak,

tulajdonképen csak egy örmény dialectus, a melyen az ötödik

században Mezrob szerzetes, az örmény betk feltalálója, Izsák

patriarcha és mások a bibliát lefordították, miáltal irodalmi

nyelvvé lön éppen úgy, mint Luther bibliafordítása megalapította

Németországban a német irodalmi nyelvet. x
)

Azóta egész napjainkig megmaradt e nyelv írói nyelvnek és

krapar-nak neveztetik, ellentétben a jelenleg használatban lev
népnyelvvel, aéxarhapaf.

Az, hogy az örmény nyelvjárások feldolgozása is túl van már
a kezdponton, fként Patkanoffnhk köszönhet. 0, mint született

örmény, ki a népnyelvet az anyatejjel szívta be, e helyzeténél

fogva kiválóan hivatva volt erre, s képesebb is ilynem feladatra

azon európai tudósoknál, kik szorosan nyelvészeti czélból fogtak

az örmény tanulásához, s e végett érthet okokból els sorban az

óörmény tanulmánya felé fordították figyelmüket.

A nyelvjárások feldolgozása terén Patkanoffnak köszönünk

legtöbbet, mert a mi kivle és eltte az új-örmény nyelvjárások

körébl hasonlító nyelvészek részérl Íratott, az csak Petermann

értekezésére szorítkozik «Ueber den Dialect der Armenier in Tiflis.»

1
) E sorok irása után olvastam csak Patkanoff «Formation»-ját, ki

(140. 1.) az ömiény bibliafordítást szintén a német bibliafordítással veti

egybe. E gondolattalálkozás is bizonyítja a hasonlat találó voltát.
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(Philologische und historische Abhandlungen der königl. Akad. der

WÍ88enschaften zu Berlin, 1866-ik évf. 57—87. ]., — olvastatott

még 1861-ben), melyet Achtverdeantól (Achwerdoff) 1852-ben

Tiflisben megjelent szövegek (Sajeath-Nowa tiflisi népkölt 46 köl-

teménye) s ennek nyelvtani összeállítása alapján írt. A többi nyel-

vészeti munkákban vonatkozás az új-örmény nyelvjárásokra csak

itt-ott fölötte szórványosan történik, még Patkanoff az örmény

nyelvjárásokra vonatkozó dolgozatainak közzététele után is.

Patkanoff már «Formation» ez. munkájában is (430. 1.) fel-

említi, hogy számos nyelvtény nem magyarázható meg másként,

csak a nyelvjárások figyelembe vételével. Felsorolja az ismert

nyelvjárásokat, megemlíti, hogy Erzengaci XIV. századbeli nyelv-

taníró 8 régi nyelvjárásról emlékezik meg, s hogy a XI. századból

oldalokra terjed helyek maradtak fenn, st értekezések is vannak

népnyelven írva. *) Már a «Formation»-ban tekintetbe veszi, bár

nem következetesen, a nyelvjárások tanúságát is.

Ezt követ értekezésében tUeber den armenischen Dialect

von Agulis» (Monatsberichte der königl. preuss. Akad. der Wiss.

zu Berlin 1866,727—741. 1.), melyet a berlini akadémiában Peter-

mann olvasott fel,
2
) megint kiemeli Patkanoff, hogy az óörmény

alapos ismeretére a még létez nyelvjárások vizsgálata megkíván-

tató, mint a melyek némely tekintetben az óörmény kortársaiul

tekinthetk, s ennek sok érthetetlen alakulása csak ezekbl magya-

rázható. A munka, melyet itt az örmény dialectusokról igér,

•Izsíedovanije o dialektach armjanskavo jazika» czímmel 1869-ben

jelent meg (Szt-Pétervár), melyben az ott érintett dolgok is, a

nyelvek osztályozása keleti és nyugatim, mely már Petermannál

megtalálható, a két csoport jellemz sajátságai (728. 1.), nyelvjárá-

sok nyomai az elbbi századokban, kölcsönvételi viszonyok az új-

örmény nyelvjárásokban, bven tárgyalva vannak (1—24. I.).
3
)

*) Ugyanezt felhozta Petermann is említett értekezésében.
2
)
Ez értekezést Benfey (632. 1. «Geschichte der Sprachw.*) tévesen

Petermannak tulajdonítja, s nem említi fel Petermann saját értekezését a

tiflisi nyelvjárásról.
3

)
E m 13. lapján össze van állítva a nyelvjárások irodalma is:

1. Schröder munkája 299 1. : Synopsis linguae civilis Armenorum. 2. Me-

chitártól a török-örmény nyelvjárás rövid nyelvtana, Vei. 1724. 3. Biggs

(Amenkai missio) : «Agrammar of the modern Armenian language, as spoken

in Constantinople and Asia Minor. Constant. 1847. (« Formát. »-ban említi
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Patkanoff «Izsíedovanije o dialektach* stb. munkájában több

örmény dialektust ölel fel és bellük textusokat is közöl, egy-két

dialectus kivételével alaktani, hangtani összeállítást ad, s a szó-

kincsre vonatkozó észrevételeket is tesz. E munka a helyi egyetemi

könyvtárban is megvan. Bár ez is még csak adalék a nyelvjárások

ismeretéhez, s mintegy elkészületnek tekintend az összes örmény

nyelvjárások hasonlító grammatikájához, mint maga Patkanoff

(23. 1.) megjegyzi, mégis az örmény dialektusok ismeretéhez még
ma elsrend forrás és szükséges segédeszköz mindazok számára,

kik örmény nyelvészettel foglalkoznak, mert elkerülhetetlennek tar-

tom, hogy, ha eddig sem történt, legalább jövben örmény nyel-

vészeti kérdések megoldásánál az örmény nyelvjárások is követke-

zetesen számba vétessenek. En részemrl e korbeli dolgozataimban

a nyelvjárások tanúságára folytonos tekintettel leszek, mely szerin-

tem az egyedüli helyes irány, daczára annak, a mit Hübschmann
«Arm. Stud.» elszavában erre vonatkozólag tévesen elmond. Mint-

hogy e munka orosz nyelven van írva, az örménynyel nyugati

Európában foglalkozók eltt jórészt ismeretlen, tényleg nem is

vettek róla eddig tudtommal bvebb tudomást. Lagarde («Arm.

Stud.» 1. 1.) említi ugyan, de hozzáteszi, hogy oroszul nem értvén,

semmit sem használhatta. E jeles dolgozatot külön czikkben ké-

sbb fogjuk megismertetni, midn a nyelvjárásokkal is kimeríten

foglalkozni fogunk, s éppen azért ezúttal a már elmondottakkal

megelégszünk. Ugyanez áll az erdélyi örmény népnyelvre is, mely

eddigelé a tudományos világ eltt egészen ismeretlen, s mint az

örménynek hazai dialectusa is, de más szempontból, mint a többi-

tl régebben elszakadt, s azóta különfejldött testvérnyelv, kiváló

érdek. Mint ma már kihaló nyelvnek, megmentése az örmény
hasonlító nyelvészet számára egyike kitzött feladataimnak. A mit

lehetett, e nyelvbl a helyszínén, Erdélyben, pár kátét, már is össze-

gyjtöttem, s mintegy 100 mondatot a közönséges beszéd után

Eiggs e szótári dolgozotát is : A vocabulary of 6000 words, used in modern
armenian, but not found in the ancient armenian lexícons, Srayrne 1847).

4. Beroev-töl Melanges Asiatiques (Tome I. 1849. St. Petersb. 455. 1.) rövid

közlés az astrachani nyelvrl. 5. Cierbed Grammairejában a népnyelvre

vonatkozó közlések. 6. Achverdoff inár említett közleménye a tiflisi nyelv-

rl. 7. Petermann. 8. Ajdinian : Az örmény népnyelv kritikai nyelvtana,

Bécs 1866. — Ehhez járul még: Sievers ZDMG XXX. 58—59. 1, — Justi,

Gött. Gel. Anzeiger 1866. 994. 1.
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feljegyeztem, úgyhogy már ez idszerint is rendelkezem bizonyos

mennyiség anyaggal, melybl ez örmény dialectus jelleme fbb
vonásokban megítélhet, de ezútial e nyelvjárással szintén nem
foglalkozom, mindössze is csak annyit jegyzek meg, hogy e nyelv-

járás, a többi dialectusokkal való összevetésbl ered megítélésem

szerint, a nyugati örmény nyelvjárások sorában foglal helyet.

Ez ismertet sorok után, melyek czélja volt az örmény ha-

sonlító nyelvkutatás jelen stádiuma iránt tájékoztatni a hazai phi-

lologus közönséget, s egyúttal jelezni saját álláspontunkat, s ezutáni

tanulmányainkban követend eljárásunkat is,— e tanulmányok má-

sodik részében az örmény flexió egyik speciális kérdésével, a többes

jelöl k" tárgyalásával foglalkozunk, mely kérdés még eddig he-

lyesen megvilágítva nem volt. A tárgyalásnál az óörmény nyelven

kívül az újörmény nyelvjárásokat s köztük saját feljegyzéseink

alapján az erdélyi örmény nyelv idevágó adatait is felhasználjuk.

II.

Az örmény flexió körébl. Az örmény többes jelöl V eredeti alakja.

A többesjelöl k
e

az örménybén a nevek (nomina) többes-

számában, a névmásoknál és az igeragozásban fordul el.

1 . Az óörményben a nominális declinatioban általános többes-

képz gyanánt szerepel a k\ E k
f

az egyasszámú nominativushoz

járulván, a többesszám nominativusa jön létre: mard Mensch
(o-t) egyes nom., többes nom. mard-k* ; Uh (yo-t) és teh-k\ sirt

Herz és sirt-k; stb. A vegyes u-tknél, melyek az egyesszámú nomi-

nativusban r-et vesznek fel, a többes nominativusban ennek he-

lyébe a thöz még n járul a többes k
e képz eltt : egyes nom.

p'ok'-r klein, gen. dat. p'otfu, többes nom. tfoku-n-K', többes acc.

z pok'u-n-s, gen. dat. p*ok*urn-c (Hübschm. «Arm. St.» 87. 1.), mely
esetben azomban csak a tnek bvülésével van dolgunk, s a töb-

bes functio csakis a k'-t illeti meg. Vannak még ezenkívül esetek,

hol nem az egyes számú nominativushoz járul a k\ hanem a t-
höz, mely az egyes nominativus alakjától külömböz : dmtr Toch-
ter egyes nominativus, elleniben gen. dat. dster, ablativ. i dster-é,

instrumentális dster-b és a többesszám nominativusa dster-k\ a

melyben mutatkozó t a többesszám többi casusaiban is világosan

eltnik, így többes accusativus z dsters, génit, dativ dster-c ,•
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astX Stern, gen. dat. asteX, abl. y asteX-é, instrum. astekb, — plur.

nom. asteX k* ; n-tknél : akn Auge egyes nom., de gen. dat. akan,

abl. y akan-e es plur. nom. akan-k\ akun-k\ accus. z akan-9,

z akun-8, gen. dat. akan-c,— anjn Seele egyes nom., de gen. anjin

és plur. nom. anjin-k
c

, acc. z anjin-s ; így aur Tag egyes nom., de

gen. dat. avur és plur. nom. avur-k% acc. z avur-8, gen. dat. avur-c,

mely szónál a plur. nominativusban a k
c nem az egyes nominati-

vussal egyez alakhoz járul, hanem a gen. dat.-ban mutatkozó

avur thöz. Egyes esetekben az egyes számú nominativus a többes

nominativusban mutatkozó tvel szemben csak eredetibb alakot

tüntet fel, így hair Vater, mair Mater stb. egyes nominativusok,

a többes nomin.-ban : har-k\ mar-k\ ehelyett *hair-k\ mair-k',

mely tbeli változás más casusokban is mutatkozik, így egyes

instrumentális har-b, többes acc. z hars, gen. dat. har-c. Tér do-

minus szóban is, mint a többi accus. z tear-s, gen. tear-c alakjaiból

látható, a többes nom. tear-k
c

alakjában oly thöz járult a k\ a

mely az egyes nominativus alakjától elüt ; a kin Frau szónál a

plurális nominativus kanai-k* kánai tje mutatkozik a többes accu-

sativusban is : z kanai-s (v. ö. gör. yo^rj és rrjwjLcxóg).
1
)

Mint Petermann felemlíti, már az óörményben az általános

használatú &
c

többes képz mellett a többesnek ritkább esetekben

más exponensei is találhatók (Brevis linguee armeniacae gramm.
24. 1. 1. kiad.), így er ban-er ettl ban verbum | ear: is-ear ettl

éé asinus
|
ean : gr-ean xoz-ean ettl gir liber, scriptum, xoz porcus

|

an : xuí-an ettl x\i% barbarous Pasc.

Mint késbb a dialectusoknál látni fogjuk, ezek is mutatnak

hasonló alakokat. Elfordulnak e többesszámok : van-eraik és van-

óraik' ettl *van convent Pasc. (Pasc.-nál van-or aiU is)
|
artoreaik*

ettl *art the fields, country
|
giuXoreU ettl *giuX villages, country

(Pascal), mely alakokat Petermann úgy magyarázza, hogy a szo-

katlanabb er, itt or többesszám, közbevetett é, ai vagy eai (v. ö.

kan-aik') és a rendes k
f képz összetételébl alakultak. Hasonló

alakulatokat lát, csakhogy megfordított rendben, e szavaknál is

:

ttalatiknear e helyett k aXak k near , ettl tíaXati town, city
|
barjk

near e helyett barjk" near, ettl barj cushion (Pasc).

A többesszám nominativusában a k
(

helyett ritkán s van

:

') A paradigmákat többnyire Hübschinann «Arm. Stud.» 84—95. 1.

után adjuk.
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gnacealk' és gnaceals, valamint az accusativusban a rendes 8 he-

lyett ritkán K : ztipk'n e helyett ztipsn. A U é3 * e felcseréldése

helyet adhatna ama feltevésnek, hogy e két suffixum egy közös

alaknak külömböz hangbeli nyilvánulása, mi azomban az eredeti-

leg külön a többes nominativusban szerepl fc'-nak és külön a

többes accusativusban szerepl 5-nek, melybl már csak a többes

jelelést érezték ki egyaránt, megkülömböztethetés nélkül más
casusra a többes jelölés czéljából történ átvitelét, illetleg a két

kategória egybezavarását látjuk benne.

A neveknél a többes nominativuson kívül, még a többes in-

strumentálisban fordul el a k\ még pedig olyformán, hogy egy-

szeren az egyes instrumentális már kész alakjához járul. A többes

instrumentális alakja e szerint kétségtelen új képzés, mely az

egyes instrumentális jelen alakjának már meg lett volta utáni id-

ben keletkezett. Példák: egyes instrumentális mardo-v, többes

instrumentális mardo-v~k
f

|
egyes instr. teXi Ort szótól teXea-v, töb-

bes instr. teXeav-K (ea ra nézve 1. Hübschmann Armeniaca KZ.

XXIII. 400. 1. ; ea e helyett van ya, mely az egyes nominativusban

i-vé vonatik össze)
|
egyes instr. srti-v, többes instr. srti-v-k;

|

pokf

u e helyett *p'ok
t

uv és p'ok'um-b 1
) e helyett *poHun-b mind-

kett egyes instrumentális, a többes instrumentálisban pokum-b-k
\

egyes instr. dster-b, többes instr. dster-b-ti
|
egyes instr. asteX-b,

több. instr. asteX-b-k*
|
egyes instr. akam-b, többes instr. akam~b-tt

\

egyes instr. anjam-b, többes instrum. anjam-b-U
|
egyes instr.

avur-b, többes instr. avur-b-k'
|
egyes instr. har-b, többes instr.

harb~k\ épen így mar-b és mar-b~k
(

\ ter dominus szótól egyes instr.

teram-b, többes instrum. teram-b-U \ kin Frau szótól egyes instr.

kna~v, vagy kanam-b, többes instr. kanam-b-U.

A számneveknél is ketttl kezdve többes k
r

-s alakok is el-

fordulnak K nélkül való alakok mellett, így : erku, és erku-k" zwei,

er és ere-k* drei, óor-k
r

ezzel szemben éors vier
|
hing és hing-tt

fünf stb.

a
) Az instrumentális suffixuma általában v, csak r, X, n után, mely

utóbbit m-vé változtat, b. Minthogy eredeti alakja bhi-re megy vissza, egyes

consonantok után mutatkozó 6 alakja nem szükségkép v-bl alakultnak

veend fel, hanem inkább meg lehet engedni azt, hogy e consonansok

után a nyelv az eredetibb hangfokot rizte meg (v. ö. Hübschmann
KZ 13. 1.).
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A névmásoknál (pronomina) elfordul a k
r

az els és máso-

dik személyü személyes névmások többes nominativusában és a

többes instrumentálisban. Tájékozás kedvéért a személyes névmá-

sok els és második személyének casusait egyes és többes számban

ideigtatjuk (1. Hübschmann «Arm. Stud.t 90. lap):

Nom. es ich du du me-k* wir du-K ihr

Acc. z Í8, z k'ez, z mez, z jez,

Gen. im, k
r

o, mer, jer,

Dat. inj, k
f

ez, mez, jez,

Abl. y inen, i kén, i menj, ijenj,

Instr. inev, k
r

ev, mev-lc, jev-k'.

A mi a többes második személyü névmás nominativussát

illeti, az kétségtelen új képzés, hol a U a kész egyes második sze-

mélyü nomenhez járult (v. ö. Hübschmann «Arm. St.» 92. L).

A második személyü névmás többesében ugyanis a többes nomina-

tivust kivéve minden más casusban je közös alapt mutatkozik,

minélfogva a többes nominativusban is *jek* alakot várnánk.

Hasonlóan az els személyü névmás többesszámában kivétel nélkül

minden casusban me- talakot találunk, melybl a k
r

hozzájárulá-

sával a többes nominativus is alakul. Szembetn még a többes

instrumentális. Azon mód szerént, melylyel a fnevek többes

instrumentálisának képzése történik, a pronominalis declinatíoban

is oly újképzéseket várnánk, melyeknél az egyes instrumentálishoz,

mint meglett alakhoz a többes U hozzájárul, e szerént volna egyes

instrumentális + #-val a többes szám instrumentálisa az els sze-

mélynél *inev + k', a második személynél *k'ev+k\ E helyett

azomban hasonló szerkesztés mellett ezt találjuk : els szem. több.

instr. mev+ k
r

, második szem. több. instr. jev + k
f

, úgyhogy e

többes instrumentalisokból *me- egyesszámú els személyü, és je

^gyessz. második személyü tre is lehet egyúttal következtetni,

melyhez a nomeneknél ismert módon az instrumentális r suffixuma

járult, s az igy egyesszámú instrumentális, k' hozzájárulásával,

többesszámúvá lön. Kérdés, váljon a me é&je kezdet tekintetében a

többesszámú instrumentálisnál nem-e a többes szám többi casu-

sainak hasonló kezdete érvényesült. A többes második személyü j
mindenesetre = a skr. yü-y-am, yu-éma, zend yüé, yü-2-em yü-éma,

got jus, litv. jü-s «ihr» (Hübschm. Arm. St. 40) y hangjával, mely

kezdet pedig az indogermán nyelvekben csakis a plurális és duális

alakjaiban fordul el, s az egyes számban tv (t) kezdet alakok
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szerepelnek, mely tv-nek (szanszkr. II. szem. egyes számú nom.

tva-m stb.), mint felveszik, az örm. egyes nominativusban d (mely

helyett í-s szókezdetet várnánk) és u- hangzó-ba olvadt v, az egyes

szám többi casusaiban k
(

felel meg (v. ö. Hübschmann «Arm. St.»

55. 1.). A jer e hangját, a mennyiben a yu-beli magánhangzónak

nem felel meg, Hübschmann («Arm. St.» 40 1.) helyesen veszi fel

a *//ie-féle alakok analógiájára alakultnak. A *je alak e szerént

pusztán a többes számot illeti meg. Ellemben a *me, mint egyes -

számú t megvan más indogermán nyelvekben is : skr. egyes acc.

má-m, óperzsa má-m, zend ma-m, görög |ii, é-|ii, lat. mé, óbulgár

me l
) stb., s a mint látszik, az egyes számú n-es alakok m-böl let-

tek, a mint az egyes genitivus is í/t-es alakú : ím. így tehát egyes

instr. inev is ebbl lett *imev, mely az i eltétet leszámítva, csak-

ugyan *mev egyes instrumentálissal identicus, melybl a többes

instrumentális k
f

hozzájárulásával alakult (v. ö. Patkanoff, Forma-

tion 230—232. 1.). Az i eltétre nézve v. ö. görög egyes acc. éjié éa

(ié, gen. ijjioö és (jloo, loc. sjjloí és \loí, dat. sjjlív, így az örményben

is egyes gen. dat. instr. abl. i eltéttel van, mely e helyett val6

v. ö. egyes acc-t z is e helyett : *z es (egyes nom. es, mint a nevek-

nél is egyes nom. mard, acc. z mard). Harmadik személy névmás:

iur pronomen reflexivum, többes szám nom. iurcan-tí iurean t-

bl, mint a többes gen. dat. iurean-c acc. z iureans stb. (Hübsch-

mann «Arm. St.» 90, Patkanoff Formation 233 1.). Inkn «ipse»,

plur. nom. ink
r

ean-k\ mely szó inkean talakja mutatkozik máa
casusokban is : egyes gen. dat. ink'ean, többes gen. dat. ink'ean -c,

A iwr-ban lev iu = indg. sevo, pronominalis indogermán sva

(Hübschm. «Arm. St.» 32.1.). Az ink'n-t Bopp (Vergl. Gramm.8 II,

130. 1.) in, skr. demonstrativum t ana és k'ean skr. *svayam*

selbst összetételébl magyarázza. A mi az in-t illeti, azt bátran

lehet skr. ana, ószl. onü litv. áns «jener» pronomenekkel egybo-

hozni, 2
) melyhez a többi w-es pronomenek is tartoznak : n 3-ik

személy és mutató névmás, mely mint articulus érték suffixum

szerepel (tern der Herr), s az önálló névmások: n-a «er», ai-n

• dieser», no-in, n-ain ; abl. an-ti «von dórt, locat. art-d «dort»,

l
) Schleicher «Compendiuni der vergleich. Gramm, der indogerm.

Spracheni 264. 1. (4-ik k. Weimar 1876). ~ = nasalis vocalis.

*) Az í vocalis az els személy személyes névmás egyes száma i

kezdet alakjainak analógiája útján keletkezettnek fogható fel.
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an-d-r «dorthin, dort» n-jei. A fc
f

ean-beli k pedig mindenesetre

megfelel ai?a- nak, az egész k
(

ea pedig éppen úgy lehet svaya, mint

teXea ebbl lett *tetya (Hübsclyn. «Armeniaca» K. Z. XXIIL 400.

1.), csak a «svayam» szóvégi m-je idéz el nehézséget, mely sem
m, sem n alakjában nem maradhatott meg, hanem el kellett esnie

<v. ö. Hüb8chm. A. S. 88.), így ezt az intín, ink'ean n-jének sem

felelhet meg, hanem ez az n legalkalmasabban a nével suífixum-

mal azonos n-nek tekinthet. A iur-ea-n egyes genitivus iur mel-

lett azt mutatja, hogy ink'n csak ana+ sva -hn-ból keletkezett ; meg
is van külön is ink

c

e «er» az erdélyi örményben, úgy hogy iur:

ink
c

e= iur-ean : ink
r

ean. Mi azomban ea ?— Pronomen demonstra-

tivum : n-a «er» nyilván ebbl lett no-a, bol az a-nak késbb hozzá-

járult elemnek kell lennie. Mutatják ezt a n-a casusai : egyes geni-

tivus no-r-a v. ö. ez egyes genitivust iur = indg. sevo + ro (mint

gót un8a+ra, izva+ra); kétségtelen, hogy ugyanazon suffixum

yan ezekben is : mer, jer) ; viszont dat. loc. n-m-a = no~m+ késbb
hozzájárult a v. ö. or «welcher», dat. loc. orum. így érthet most

már, hogyan járul a többes U az a elé a többes nominativusban

no-k'-a, a no egyes, nominativushoz hozzájárul k
f = no-U 8 az a

mind az egyes mind a többes alakhoz csak azután illesztetett oda.

Ugyancsak a többes instrumentális már csak a kész tw-k
r

a alak

után létesülhetett, melyet egyes nominativusnak fogván fel a nyelv,

az egyes instrumentális v-jét, s a többes &
f

-t még egyszer hozzá-

tette: no-U-a-v-tí, mintha ezt ragozná: mard, mardo-v-k' (egyes

instr. mardo-v). Megjegyezzük még, hogy az egyes instrumentális

:

no-v-av is reduplicált suflfixumot tüntet meg, mi ilyen alakfejldést

mutat, egyes instr. *no-v, hozzájárult a-val: *nov-a, melyhez

megint hozzájárult a r, egyes instrum. suffixum. Ai-n is ebbl lett

m+ no. Az egyes casusragok után úgy az egyes, mint a többes

számban elfordul az ik, melynek &-ját Bopp (II, 184. 1.) a latin

hi -c, hui -c, hun -c, ho -c c-jával veti össze. Bármiként is van a dolog,

ez az ik szintén késbb hozzájárult elem. így egyes genitivus

ai-n-r = *ai-no-r és mellette el is fordul : ai-no-r-ik ; így dat. loc.

ai-n-m és ai-n-m-ik (*ai~nO'tn, ai~no-m-ik), egyes instr. ai-n-u és

ai-n-u-ik = *ai-no-v és *ai-no-v-ik. Eképpen érthet szintén* a

többes nomin. ai-no-k
f

-ik = *ai-no-k
f

és késbb hozzájárult ik, a

mint el is fordul e variáns ai-n~k
r = *ai-no-k\ A többes instru-

mentális alapja a többes nomin. (v. ö. többes instr. río-k'a-vk* és

többes nomin. no-U-a), s két alakja van. Az egyik egészen világos

:
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ai-no-k-im-bk , a mi e helyett van: ai-nok-in-bk (v. ö. akn és

akamb) a következ alak egymásutánnal: 1. *ai-no-k, 2. 4- in,

mely ugyanaz, mint no-in «derselbe» második része, s jórészt ide

vonható az inkn in elrésze is, 3. ainok-im-b, egyes instrumentális

raggal, melyhez a k hozzájárult, a mi jórészt ilyen esetekben egy-

szerre történt, t. i. a többes vk, bk végek analógiája alapján.

A többes instrum. másik alakja: ai-no-k -i-vk ugyanolyan módon

van szerkesztve, csakhogy az in helyett i van s ennélfogva nem
bk

f

, hanem vk járul hozzá ; i másutt el nem fordulván, noki-vk e

helyett lesz *no-k-a-vk* (v. ö. az ink
r

n i-jére elmondott nézetünket),

8 a többes számú végszótagbeli i-k analógiájára kellett keletkeznie.

No-in «derselbe» = no + in,n-ai-n pedig = no+ain. Többesük:

nom. noin+ k és nok + in
| n-ai-w-nak : nok+ain

||
többes instr.

nov+ im +- bk' = *nov + in + bk és ntt + im+ btt = *nott + in+ fcfc'

,

az utóbbi alak no többes nominativusából, az els egyes instru-

mentálisából indul ki. E névmások tehát a következ elemekbl

alakulnak : demonstratív an, no, in, n = skr. ana, továbbá a, ai, s

végre az ai-n pronom. egyes casusaiban a szóvéghez járuló ik.

S-a, d-a, mint n-a, — ui-s, ai-d mint ai-n, — so-in, do-in, mint

no-in ragoztatnak. — Pronomen possessivum, mint más indoger-

mán nyelvekben is, így a németben (mein, unser), a genitivus : im

stb. ; többes nomin. : im + tt stb. — Pronom. interrogativum —
kérd névm. (egyúttal pr. relativum és indefinitum) : egyes nom.

o, (hangzó eltt) ov, többes nom. :oi + tt (egyes geoit. oi + r) a

plur. minden casusában t : oL Pronomen relativum (visszahozó

névm.) egyes nom.: or «welcher», többes nom. or-\-k ; egyes

instr. orov, többes instrum. orov + tt. Pronomen indefinitum (hatá-

rozatlan névm.) egyes nom. : omn «aliquis», többes nom. : oman + k
(egyes instr. omam-b e h. *oman-b, többes gen. oman-c, a többes

casusai mind oman tbl képeztetnek); egyes instr. omam-b, többes

instr. omam-b-k. Pronomina collectiva (gyjt névm.); 1. ail =
ali-us, gör. SXX-os, többes nomin. ail+ k , 2. ámen = lat. omni-s,

többes nomin. amen-\- k, 3. amenain «omnis» összetéve ámen + ain-

ból. Többes számai : a) amenain + k,b) ámenek ik, melynek vég-

zetére nézve v. ö. ai-no-k -ik, azomban ez utóbbinak az amen-vel

való összetételébl magyarázni az alakot sokszoros nehézségbe

ütközik, ugyanez áll az amen-\- nokik felvehet alakra nézve, bár

ez összeállítás valamivel jobbnak látszik az elbbinél. Ott az ain-

nak, itt az n-nek eltnése semmiképpen sem okolható meg. A mi
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a c) ámenek'ean többes nomin.-t illeti, itt megint az utórészben a

nok
r

-in-t keresni az ea miatt is semmiesetre sem lehet. Valamivel

tetszetsebb ámen + nok
t

ain-m gondolni, de itt megint a ketts n
okoz, mint az imént, nehézséget. Egyedül helyes magyarázat

lehet mind az amenek'ik, mind az ámenek'ean közös ámenek* alap-

részét amen-k' plurális nomin. parallelének venni fel, a mit támo-

gat az, hogy 1. ámen egyes génit, s tje is egyúttal: ameni (v. ö.

latin omm-tövet), 2. a többes nomin. számos esetben nem az

egyes nomin.-ból, hanem egyenesen a tbl képeztetik, 3. i-nek

e-vé átváltozása másutt is elfordul, így : siun «Sáule» gen. sean

= xécüv, teXeav is ebbl lett: *teXiav, telyav. s tényleg ámenek'ean

mellett más casusokban is megvan az e, hol annak t-bl kelet-

kezte egészen világos, így többes génit, dat.-ban van amenecun,

mely pedig *amenicun helyett van, v. ö. sirt, egyes szám gen. dat.

8irti, többes szám génit, dativ. sirtic. 1
) Az ik-et magyarázni sem

szükséges, mint járulék elemre rátalálunk a pronominalis declina-

tioban, csak az ámenek'ean ean-ja világítandó még meg. Ebben már

az óörményben elforduló ean plurális alakot kell felismernünk,

úgy hogy e szerént ez alakban ketts plurális fordul el, a mire

nézve az örmény nyelv körén belül is található fölös számú ana-

lógia. Most már világos elttünk, associatio útján, az intiean és

iurean alak is, melynek ea-ját az imént még megfejteni nem
tudtuk. Lehetne itt talán az aiw-ra gondolni, s azt az ean-val iden-

tificalni, de, nem tekintve azt, hogy ez csak metathesis útján volna

lehetséges, a mire analóg példával nem rendelkezünk, számba

veend itt az is, hogy ezek genitivus alakok, s így ez esetben nem
ain, hanem ennek genitivusa járult volna az alapszóhoz hozzá.

E szók ean-ját kifogás nélkül lehet azonban az iu-r-ból következ-

tethet iu 4- demonstratív w-ból magyarázni, melynek, mint a

többi iun végeknek ean genitivus felel meg, s a génit, alakhoz

járulnak hozzá más casus ragok is. Egyes instr. ámen + ain-iv (v. ö.

ámen egyes instr. amen-iv, oi/i-nak ellemben ainu), többes instr.

ámen + ain-iv + k' és ameneUumbU (v. ö. nok'-im-bk', 8 többes gen.

noc-in mellett noc-un is). 4. bolor «ganz.» Többes nomin. a rendes

bolor+ k
r

mellett: bolor-etíean és bolorek'in. Többes instr. boloreU-

umbkr

. Ez alakok analogice vannak képezve ezek után : ámenek'ean

l
) Elfordul amenic többes gen. dat. is aménk* több. nom. mellett.
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és ámenek umbk ; a bolorekin az ámenekik-töl pedig csak abban

külömbözik, hogy az ik helyett, mely az ain többes számában jön

el: ai-no-kik in van, mint a no-in többes nomin.-ában no-kin.

Vizsgáljuk még az óörmény igei személyragokat, hol a k
c

szintén elfordul. Ezek a következk (Hübschm. «Arm. St.» 93.1.)

:

Egyes T öbbes
1. 2. 3. i. 2. 3. sz.

Praesens : m 8 y mk yk n
Imperfectum : i ir r ak ik in

Aoristos : i er — ak ék in

(activum)

Aoristos

:

y r V -k ~ruk n
(médium) •yk

Futurum (act.)

:

? es e-i/ u-k i-k e-n

Futurum (med.)

:

? i-8 i( =--iy) u-k i-k i-n.

Ugyanezen alakban mutatkoznak a verbum substantivumon

is: el «esse» (Lauer Gr. 62. Petermann Brevis linguae 1. kiadás

66. lap)

:

Praesens.
Indicat. Sing. efii, es, é Conjunct. Sing. icem, ices

t
ice,

Plur. emk(
, ék', en. Plur. icemk', icek', icen.

Imperat. Sing. er

Plur. ék és erük*.

Imperfectum.
Indicat. Sing. éi, eir, ér Conj. Sing. icei, icéir, icéi,

Plur. éak\ éik\ éin. Plur. icéak',icéik', icéin.

2. Az újörmény nyelvjárásokban. 1
) a) Tiflisi nyelvjárás. A ne-

vek többes számában az egyes nominativushoz ir vagy nir többes-

*) Itt jut eszembe, hogy Patkanoff («0 dialektach») örmény szövegei

közt 106. 1. a donmelléki nakbicsevani örmény dialectusból közlött mutat-

ványban elfordul madsar arába, a mi magyar szekér. Ez nyilván a tatár-

ból került az örménybe. A tatárban arába szekér arab kölcsönszó külön

elfordul, s Kiaproth szerént madsar egyes tatár szójárásban nagy négy-

kerek kocsi. Ez örmény dialectus az eredeti tatár szólamot rizte meg,

melybl az arába elhagyásával használatba jött késbb a madsar. Vám-
bérynek igaza van tehát, mit ez iljabb adat is támogat, hogy a tatárok itt

e kocsikkal megismerkedve, ezt a néprl nevezték el, mint ezt már
«A magyar név eredeté* -ben (külön lenyom. 10. 1.) is elismertem. Kocsi-

gyartásról híres volt régen Magyarország, s a kocsi is Riedl Fr. fejtegetése-

Phüologifti Közlöny. Vm. 7. 4-9
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képz járul hozzá, mely, a tiflisi nyelvjárás i-je az óörmény e-nek

felelvén meg, er, ner már a 4-ik században is létez többesképz

szakasztott mása. A casusragok még hozzájárulván, az i helyében

el is tnik az eredeti e. Nem ritkán elfordul U is, melyhez,

mint az ir-hez is, a casusragok hozzá ragasztatnak. Sokszor, mintha

a K a thöz tartoznék, még a nir is ragasztatik hozzá. Pronomina

personalia : Egyes-sz. nom. 1. szem. yis, i. sz.du. Többes-sz. 1. sz.

mink', 2. sz. du+ tf. Harmadik személy: egyes gen. ir (iur helyett).

Többes nom. iran + k\ gen. dat. acc. iran + c. — Pronomina de-

monstrativa : 1. n-a (s-a, d-a) egyes nom., egyes gen. n-r-a és n-r-an

(n vagy an suffixummal). Többes nom. nran-k*. Az egyes génit.

nran-böl indulnak ki más alakok is : egyes loc. nran-um (v. ö. az

elbbiek közt óörm. or + um-ot or «welcher»-töl) stb. — Ai-n

(ai-s, ai-d) a tiflisiben= e-n stb.— Többes nom. en-du-n + k< (egyes

gen. en + d-u, d közbetétel az n és d-s alakoknál); a többes

számban alaprész en + du~n. Pron. interrogativum : egyes nom.

ov többes nom. oi+tt és vurun + k' pron. relativum is (v. ö. óörmény

or, a t oro és n demonstrativsuffixum) ; új alakok: ov -4-

A

c

-f ir,

(ketts többes jeielvel) és ov-\- k
r

+er. — Igei személyragok : Praes.

m, 8, y, nk, (*y)k
(

, n. Az aoristos activi többes 1. sz. nk
r

(mnacink

«wir blieben», tesanU «wir sahen/). Aoristos medii: többes 2. sz.

~k
r

(óörm. yk
f

) : tesak' «ihr sahett. Verbum substantivum : ü (óörm.

el) «es8e» praes. im, is, e, inU > ik\ in. Imperfectum : ei, eir, er,

eintf (óörm. eaU), eik
'

, ein. —- b) Agulisi nyelvjárás. A többes szám

az egyes nominativusból ar, nar képz hozzájárulásával képeztetik

(hangtanilag = ered. er, ner), s ehhez tétetnek a casusragok. Pat-

kanoff ez alakulást a török nyelvek hasonló képzésmódjával veti

helyesen egybe («0 dialektach* 42. 1.), más szóval a török nyelvek

hatása mutatkoznék benne, hol szintén a többes lar, ler-hez járul-

nak a többesben a személyragok (in génit, rag stb.). Néha elfor-

dul a többes-számban a ner is, ritkán U és arilc, mely utóbbi nyil-

ván ar+ ifc'-bl alakúit ketts többes jelelés, milyen kettzés

elfordul a magyarban is a göcseji nyelvjárásban (v. ö. «A csuvas

többes8zámról» irt közleményemet Nyelvtudományi Közlemények

ként a Kocs helységtl vette nevét, s az eredeti « kocsi szekér * szólásból

éppen úgy maradt el a « szekér », mint itten az arába (v. ö. Riedl Fr. Magyar
Nyelvr/ XI. köt. 103. lap).
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XVII. k. 160. L). — Pronomina personalia .-
1
) is, diu, iuran (egyes

génit.), többes nom. mik\ diuk
f

, iraU (gen. ira~c). Pronom. demon-

strativa; a-n (as, ad), egyes gen. and-ur (astu-r), v. ö. óörm. abl.

an-ti von dórt, loc. an-d «dort», as-t «hier», and?- «dorthin, dort»,

ai-d-r «dort», ai-z-r hierhert stb. (Hübschm. «Arm. Stud.» 92. 1.).

Az egyes genitivus antur szolgál alapúi az egyes szám többi casu-

saiban, melyek e szerint mind kései új képzések, a mennyiben r

kizárólag a genitivust megillet suffixum. Többes nom. astu-k\

többes génit, astu-c, mely megint a többes szám többi casusainak

alaprésze éppen úgy, mint astu-r, andu-r az egyes szám casusainak

(locativusban anduran-am mellett elfordul asd-am, a rendes loca-

tivus ara suffixummal, óörm.-ben ugyanez egyesszámú pronomina-

lis dativus-locativus suffixum um alakban= indogerm. osm 4- vocalis

(skr. tasmai, tasmin, ószláv tomu, tomí, gót í>amma ZDMG. 36,

124—125. 1. L. Hübschm. «Arm. Stud.t 92. 1.). — Egyes nomin.

s-o (do, no), (egyes gen. $roi, sru ; a gen. dat. suffixum e dialec-

tusban i), többes nomin. : sru + k
f

(hol a k
f

szintén az egyes génit,

alakjához járul). Iye. Verbum substantivum. Praesens. e-m, e-s, ay,

e-tí , e-k\ e-n. — Személyragok: Conjunctivus praesense (a jelent-

mód prasense segédigével összetett alak) : m, s, *y, többes szám I.

mk\ k\ n, II. nk
(

, U, n, III. k
(

, k\ n. Aoristos a jelentmódban : m,

r, v, k
f

, k
K

, n. — c) Karabachi nyelvjárás: A nevek többes számá-

ban elfordul er, e (ritkán : k
f

), melyhez, mint más nyelvjárásokban

is tapasztaljuk, az egyesével egyez casusragok hozzátétetnek. Meg-

jegyezzük, hogy az egyes ablativusban kizárólag fordul el a mind

az egyes, mind a többesben szerepl an mellett (v. ö. az óörmóny

egyes abl.-t y inén) ic, mely az örményben csak a nevek többes

abl. gen. és dat.-ában használatos (sirt, srti-c, abl. i srti-c, egyes

gen. srti; i az egyes génit, suffixumaként e dialectusban is elfor-

dul u és e mellett) ; továbbá többes genitivusban i mellett, mely az

egyes számban is megvan, elfordul c, mely az óörményben is a

l
) Az irás nem tükröztetvén vissza pontosan a dialecticus kiejtést

(«0 dialektach« 37 1.), hanem megtartván az örmény jeleket néha ott is,

hol a kiejtés az örményétl eltér, egyes dialectusok kiejtésérl, megfigye-

lés hiányában, tudomásunk nincsen. Ilyen e dialectus is, miért az átírás-

nál úgy írjuk át a szavakat, mint az óörménynél teszszük, ezzel csak azt

akarván jelezni, hogy az illet szó óörmény Írásjegyekkel milyen módon
van leírva az eredeti népnyelvi textusokban. Örmény betk helyi nyom-

dákban nem lévén, más eljárást nem követhetünk.

49*
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többes genitivust jeleli (v. ö. az elbbi példát). — Pronomina per-

sonalia egyes nom. 1. es, 2. dií ; többes nom. 1. mnk, 2. d k\

Pron. demonstr. a) egyes nom. n-a- gen. entran (1. fentebb) ós

több. nom. endran + k (gen. endran-c), b) 1. Eda, ed, 2. és, 3. én.

Többes nom. l.donk, dunk, 2. éson + k.— Ige. Verbum substanti-

vum : praesens. em, es, ai, enk, ek, en ; imperfectum : i, ir, ér, ink,

ik, in. Igei személyragok: praesens m, s, y, nk, (*y)k, n; imper-

fectum : i, ir, r, ink, ik, in; aoristos : y, r, v, nk, k', n, vagy i, ir,

—, ink, ik
r

, in. — d) Dsulfai nyelvjárás : A nevek ragozás tekinte-

tében két csoportra oszlanak, s e szerént az egyes casusoknak is,

majdnem kivétel nélkül, más jelöli vannak az egyik csoportban,

mint a másikban. Egyes nomin. I. — II. többnyire i-re végzd
szók; többes nomin. I. er, ner, II. ele, ik', arénk (nyilván az óör-

ményben elforduló többes #-val). A casusragok a többes-számban

e többes képzkhöz járulnak, vagy a többes képz -foc-ra végzd
többes genit.-hoz is tétetnek a többi casusban. A Il.-ben elforduló

többes genitivusok ezek is: uc, mint az óörményben (zárd

«Schmuck», több. gen. zardu-c), — aren-c (megfelel alaprésze a

többes nominativusbeli aren + &
f

-nek a/c
f

elhagyásával, de másrészt

többes genitivu8 = arenk + hozzájáruló i is, az egyesben az L-ben

szerepl génit, suffixum), an-oc (megfelel ugyané dialect.-beli ani

többes nominativus és hozzájárult oc-nak). E csoportban az ic, uc,

mely eredetileg, igy az óörményben, a többes számban fordul csak

el, az egyes szám ablativusnak is suffixuma, míg uc a többes

genitivust, ic a többes ablativust egymagára, más többesképz nél-

kül, alkotja. («0 dialektach» 85—86. 1.) Néha pedig ezeken kívül

az ék, ik többes nominativushoz a többes génit, képzése végett

hozzájárul még oc, onc, részint az ife
f

-nek a többes genitivusban az

oc hozzájárulásával fc

f

-vá, s az ik nek, hol a k régibb k helyett van,

k-vÁ való rövidülésével (k fordul el k helyett pl. ebben : mard-

k-oc többes génit, ettl: mard «Mensch»). — Pronomina perso-

nalia : egyes \.es 2. du 3. génit, ur ; többes nom. 1. menk, 2. du-k,

3. urénk (nekem úgy tetszik, hogy az arénk-féle elbb említett no-

minális többesképz egészben véve e többes számnak mása, v. ö.

alord = óörm. ulord), többes gen. uren-c (nominális többes gen.

aren-c). — Pron. demonstrativa : a) é~s, é~d. é-n, többes nomin.

éston'k gen. éston-c (alapja a többes szám többi casusainak) ; töb-

bes nomin. éton-k, gen. éton-c (míg egyes gen. ésdn-r, étu-r, éntu-r),

b) s-a, d-a, n-a, többes nom. so-k-a, do-ka, mint az óörményben
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(több. gen. = óörm. snca, doca mellett d-an-c-an, s abl. = óörm.

docane, socané ; a dan-p-an-val párhuzamban áll san-tí-an, nyilván

a többes K hozzáj árultaval elbb san + k
f

, mihez késbb az an csat-

lakozott). Ige. Verbum substantivum : praesens. am, as, ai, ank\ ák\

an ; imperfectum : i, ir, ér, ink\ ik\ in. Igei személyragok : praes.

m, s, y, nk
r

,
(*y)k

r

, n; imperf. i, ir, r, ink\ ik\ in; aoristos i, ir,

—, inU, ik
c

in vagy y, r, v, 11U, (*y)k
(

, n.— e) Erdélyi örmény nyelv-

járás (dialectu8 Armenorum Transsilvaniae) az általam gyjtött

adatok alapján: A nevek többesszáma legnagyobb részben nier

(magyar kiejtés szerént: nyer)~vel képeztetik: atfóig-nier-e (ma-

gyar kiejtés körülbelül : áhcsig-nyere. A szavakat a hallott kiejtés

szerint irom, bár többnyire az óörmény átírásánál használatban

lev írásmódot tartom meg, s e tekintetben kivételt csak az óörm.

X átírására teszek, melyet g jegygyei írok át, s mely hang erdélyi

örmény kiejtése hasonlít az arab ghain-éhoz, a túlnyomó benne a

h gutturalis hang), «a leányok*, agáig «a leány»
|
ciéag-niere (csi-

-cságnyere) «a virágokw, éiéag «virág» (török szó). Ritkán elfordul:

1. a k\ pl. dega-k'-e «a gyermekek* (e megfelel értelmileg a ma-

gyar névelnek s mássalhangzók után áll, magánhangzók után n

fordul el), degan (dehán) «a gyermek »
|
martik; -e (mártikhe) «az

emberek*, mart «az ember», — 2. ier (magyar ejtés szerént: jer),

pl. kurc-ier-e (kuresjere) «a köntösök», kurce «a köntös*, e szó ket-

tzött ier + nier többes jeleléssel is használtatik : kerc-ier nier-e.—
Személyes névmás: \.yes (jesz), %.tu-n, 3. ink'e, többes-sz. 1. mink',

2. tu-k
(

3. irán-k (irankh, á= magyar a). Személyragok; m, s, *y,

nk
r

, U, n (pl. gisir-im, gi-sir-is, gi-sir-e, gisirink\ gisirik\ gisirin

szeretlek stb. múlt id: sirili-m, sirili-s, sirile, sirili-nk', sirili-k
e
,

sirili-n, jöv id bisirim, bi siris stb.). Segédige : im, is, é, inke
, ik\

in vagyok stb. Vertánesz nyelvtana, melyet az erdélyi örmények

számára írt, tulajdonképpen nem is az erdélyi örmény nyelvet tár-

gyalja, s az alakok annyiban hasonlók csak az erdélyi örmény

alakjaihoz, mennyiben V. a nyugati örmény népnyelvet, mely cso-

porthoz az erdélyi örmény nyelv is tartozik, dolgozta fel. A könyv

czíme külömben: « Gyakorlati örmény nyelvtan. Tanodái és magán-

használatra írták : P. Verthanesz Jakutgián mechitarista és Vasadi

Gyu la tanár » (Velencze. A mechitarista társulat betivel 1876).

Verthanesz, ki nem sokkal a könyv megjelenése eltt jött csak

Brassóba Erdélybe, s nem is erdélyi születés, nem tudván jól a

magyar nyelvet, Vasadi segítségével fogott hozzá a nyelvtan meg-
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írásához, ki meg örményül nem tudott semmit., s így a közvetít

nyelv, melyen egymással érintkezhettek, a német volt. *) A nyelv-

tanon meg is látszik a magyar nyelvismeret hiánya a f, értelmi

szerznél. Egy pár lényeges sajtóhiba van az elszóban is, mit

ezennel kiigazítunk, nehogy valakit, ki használni találná, tévedésbe

hozzon : dr. Hubmann helyett olv. Hübschmann, dr. Ganer helyett

o. Lauer. E nyelvtan eladása szerént: a nevek többes száma

képeztetik yer (egytagú szóknál), és nier v. k? val. Személyes név-

más: yes (jesz), tu-n, an (ani), mienk' (mjenk
c

), tu-k\ irienk\

(irjenk
c

), vagy anánk\ Igei személyragok : jelen id m, s f y, nk\

(*y)k\ n. Segédige : jelen id : yem (jem), yes (jesz), e, yenk\ ek\ yen

;

imperfectum : ei, eir, er, eink\ éik\ ein. A jelen idej személyrago-

kon kivtil az imperfectumnak is, mint a segédige imperfectumából

is látható, s az aoristosnak külön személyragai vannak, mely idk
az erdélyi örményben már egyáltalában hiányzanak. E személy-

ragok külömben egyezk egészen a karabachi nyelvjárás igei sze-

mélyragjaival : imperfectum. i, ir, r, ink', ik',in ; aoristos, i, ir,—

,

ink\ ik\ in vagy y, r, v, nk\ k
r

(*yk* helyett), n. — Az astrachani,

erivani, kurdi, choji dialectusokról Patkanoff «0 dialektach» mun-
kájában mindössze pár sor van, de egyes felhozott alakok mutat-

ják, hogy, a mi az általunk felvett kört illetik, e dialectusokban is

az itt tárgyalt dialectusokkal lényegileg azonos alakulatok fordul-

nak jórészt el.

Megemlítjük még ezek után a teljesség kedveért, toldalékul

az elbb elmondottakhoz, hogy az óörményben (Patkanoff Forma-

tion 192. 1. szerént) számos szóhoz járul a collectiv értelmet adó

ti, oti : manuk, enfant, mank-ti (enfants) osker : osker-oti, os. Említi

Patkanoff a többes jelelk között a kan-t is, de ennek szerepe a

felhozott példákból nem világos, s alakja is, mint kan külön

suffixumé, kérdéses. Az ik többes jelöl, melyet a dsulfai nyelv-

járásban találunk, elfordul már az óörményben : mard homme,

mard-ik hommes ; ugyané szót találtuk A>san a dsulfaiban is, s a

k-t fc
f

helyett valónak vettük, a mi a legközelebb es, s, nézetünk

szerént, a legnagyobb mértékben valószín magyarázata.

3. A nevek plur. nomin.-jának fc
f

-ja Bopp szerént= skr. as, gör.

ec, litván -« stb. (Vergl. Gr. 8
I. 435, 449). E nézetet vallja Patka-

x
) Éppen ez id tájt, 1873/*-ben tartózkodtam ón is, mint gymn.

tanuló, Brassóban, s így a tényeket közelebbrl ismerem.
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noff (Formation 193. 1.), s még KZ. XXIII, 111. Hübschmann is.

Miiller Fr. már Kuhn és Schleicher : «Beitráge zur vergl. Sprach-

forschung» II. 485 1. a vedicus ösa* többes nominativussal tartja

egynek. Mint Hübschmann legújabban (•Arm. Stud.» 88. 1.) helye-

sen megjegyzi, az örmény K nem függhet össze indog. ^s-vel, mert

szóvégi 8 az örményben elesik, mint ez az egyesszámú nominati-

vusban és a consonanticus tk egyes genitivusában (dster = gör.

rhrraTspos) is történt: skr. ásásból magyarázni pedig a k'-t ellenke-

zik a hangtörvényekkel, a mennyiben k Hübschmann összeállítása

alapján csakis indogermán sv {k"un «Schlaf» = skr. svapna, lat.

8omnu8
|
koir «Schwester» = skr. svasar

\
kinn «Schweiss» =

skr. sveda, gör. i8po>s), ezenkívül még tv, v, k és sk hangoknak felel

meg («Arm. Stud.» 65. L). Mint Hübschmann legújabb munkájá-

ban (•Arm. St.» 89. 1.) mondja: *Ei?ie befriedigende Erklárung des

k des Nom. PL der Nomina und Pronomina, sowie des 1. und 2. p.

pl. des Verbs hat sich bis jetzt nicht gefunden. Es ist immer zu

bedenken, dass nicht urspr. s, sondern nur urspr. anlautendes sv im

Arm. zu k tcird.v

Tényleg azt tapasztaljuk, hogy a neveknél a k* a többes

nominativusban a névthöz járul, avagy az egyesszám nomina-

tivusához, s így közel fekszik annak felvétele, hogy az indogermán

es többesszám egyidben az örményben csakugyan megvolt, 8 csak

késbb kifejlett hangtörvényeknél fogva esett el, s a megmaradt

talakhoz járult azután a k\ mint új többesképz elem, részint a

nevek másik csoportjánál egyenesen az egyesszámú nominativus-

hoz. Ezt megersíti a többes számú instrumentális is, melynek

vk'-ja, nem egyenesen skr.-6/its-vel függ össze, melynek is vége

elesett volna, hanem az egyes instrumentális alakjához járult

hozzá a többesben még a k
f

, vagy, egy másik lehetség szerént,

a Mis-bi fenmaradó, s az egyesszámú alakkal egészen egyezvé

vált v(b)-hez. Második bizonyíték a nevek többesszám nominati-

vusabeli fc
c

-jának újképz voltára az, hogy e fc'-féle nominális

többesszámon kívül az újörmény nyelvjárásokban a többesszámú

nominativusnak más exponensei fordulnak el, melyek közül né-

melyik a legrégibb irott emlékekben is feltalálható, míg a prono-

meneknél és az igénél ilynem különféleség nem uralkodik.

Ennél fogva útbaigazítás végett ezekhez kell els sorban

fordulnunk. Már elre is constatálnunk lehet, hogy a k\ alkalmas

önálló szóból, mely a többes számbeli új képzésnek egyik forrása
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szokott lenni, 1
)mem keletkezett; nem kínálkozik e tekintetben az

egyetlen szó, mely e nem felvételre a legkisebb alapot adna.

A mi pedig a másik lehetséget illeti, hogy a ti más nyelvbl

kölcsönzött volna, ez ebben az esetben szintén nem forog fenn.

Igen valószinti ez egy másik többes suffixumra az an-ra nézve,

melyet a perzsa arc-val tartottam egyeznek, még mieltt Patka-

noff Formation-ját olvastam volna, hol ugyanezen állítás található,

de csakis rokonsági egyezésként felfogva (Formation 191. lap).

Minthogy elttünk már Lagarde («Arm. Stud». 207. 1. jegyzet)

a magyar személyragokat az örménynyel párhuzamba állította

(«Die ich übrigens», mint mondja «auch im Ernste zur Erwágung

0. Boehtlingks stelle, als des einzigen in Deutschland lebenden

Gelehrten, dem auf diesem Gebiete ein Urtheil zuzutrauen ist,

da er sowohl sanskrit, als jakutisch versteht») daczára annak,

hogy azóta Hiíbschmann («Arm. Stud.» 3. 1.) rá tréfásan reflectált,

számolnunk kell nekünk ezúttal a kérdés ez oldalával is, annyival

inkább, mert eddig kiválóan éppen ugor és török nyelvtudomány-

nyal foglalkoztunk, s mieltt még egyáltalában nyelvtudomány -

nyal foglalkoztunk volna, mi is a Lagarde által párhuzamba állí-

tott alakokban a magyar és örmény nyelv szoros rokonsági viszony-

latát láttuk. íme hozzájárul a Lagarde személyrag-összeállításához

még a többes képz is : magyar ~k és örmény k
e

! Felelet : az ör-

mény ti a magyar A>nak csak kölcsönvétele lehetne, mert ez utóbbi

magyar fejldés, mely a közös altáji d "többes képznek felel meg
(török és ugor megfelelire nézve 1. «A csuvas többes számról*);

minthogy azomban képzk átvétele csakis a szókincsbeli kölcsön-

zés nagyobb aránya mellett szokott elfordulni, mely viszony az

örmény és magyar nyelv között egyáltalában nem létezik, az egye-

zés esetleges, vagyis inkább látszólagos találkozás, a mennyiben a

magyar fc-val egyenl értékti hang az örményben nem is ti, hanem A*.

A nyelv, elvesztvén hangtörvényeinek megfelelleg felvételünk

szerént az indog. es többes- sufifixumot, legalkalmasabban a prono-

meneknél elforduló ti-t vehette át új nominális többes jelel

gyanánt, melyet a pronomeneknól, mint a többes nominativus

kifejezjét érzett ki. A pronominalis declinatio egyes casusainak

a nominális declinatioba való átvételére, hogy tovább ne menjünk,

x
) V. ö. «A csuvas többesszámról » irt közleményemet; Nyelvtudomá-

nyi Közlemények XVII k.
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magában az örmény nyelvben akad analóg példa. így a pronomi-

nalis egyes locativus suffixum, um, mely az óörményben csak a

nem személyes pronomeneknél fordul el (or «welcher» egyes dat.

locativus or-um
\
n-a «er», dat. loc. n-m-a = *no-um + a

\ ai-n

«dieser» egyes dat. loc. ai-n-m = *ai-no~um
\
no-in egyes dat. loc.

n-min, egyes nomin n~ai-n, dat. loc. n-m-ai-n), az új örmény-

nyelvjárásokban a nominális declinatioba is átment (1. Hübsch-

mann K. Z. XXIII. 11.1. jegyzet) : a tiflisiben a nevek egyesszámú

locativusa (Petermann Abhandlungen der Berl. Ak. 1866. évf.

67. 1.), ugyanez az agulisiban am, karabachiban em-[e] t dsulfaiban

pedig, mint a tiflisiben, um alakkal. Ez az um pedig (v. ö. Hübsch-

mann «Arm. St.» 92. 1.) =indog. osm + vocalis, v. ö. skr. tasmüi,

tasmin, ószláv tomu, tomt, gót 3>amma ZDMG. 36. 124—125. 1.

Hübschmann az ablativus e, *ei/-jében lev e-t, a mennyiben

< -névt nincsen, szintén úgy magyarázza, hogy e végnek elbb a

pronomenen kellett kifejldnie (v. ö. inev, k'ev, iurev és több.

mev-tt, jev-k stb.), s innen a nevekre átvitetnie («Arm. St.» 89. 1.).

St, a mi f, az új örménynyelvjárások egyikében a dsulfaiban,

az urenk* pronomenalis többesszám egész átvételét constatáltuk

nominális többes képz gyanánt, v. ö. ennek arenk" alakját. Ennél-

fogva a £
c

-nak a pronomenektl a nominális declinatioba való

átvétele elvi nehézségbe nem ütközik.

Vizsgáljuk most a pronomenek fc
c

-ját. A pronomeneknél, a

többes k
(

hozzájárulását tekintve, két csoportot külömböztethetünk

meg. Az egyik csoportnál a U éppen olyan csak késbb már kész

alakokhoz hozzájárult elemnek bizonyul, mint a nominális declina-

tióban. Ezzel szemben áll a másik, hol a k* organicusnak mutat-

kozik : az els személyti pronomen personale többes nominativu-

sának mek
r

alakjában.

A mek c

-et, valamint az oaset max «nos» alakot, mely minden-

esetre az örménynyel szoros egyezést mutat (e pontra majd késbb
térünk vissza), Müller Fr., az újperzsa nyelvjárások ema, parsi

ema, zend ahvia, ó-perzsa többes gen. ama-kham (= zend ahma-

kem, ind. asmakam. V. ö. külömben a zend és óperzsára nézve

a többi alakok tekintetében Bartholomse legújabban megjelent

munkája: «Handbuch der altiranischen Dialecte» Lipcse 1883,

109. lapját, az indre nézve Whitney «Indische Grammatik»,

deutsch von H. Zimmer. Lipcse 1879, 179 s köv. lapokat) alakjai

alapján, melyeknek az újperzsában ma «nos» is felel meg, régibb
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ahma s ehhez járult /c
f

-ból magyarázza, mely utóbbi a nominális

declinatióból került volna át a pronominalisba (Müller tDas Perso-

nalpronomen in den modernen iranischen Sprachen» Sitzungsber.

44. köt. 568. 1.). Hasonló nézetet fejtett ki már Müller eltt, bár

errl nem emlékezik meg, Bopp. Vergleicli. Gr. 8
II. 119. 1. a

mennyiben azt mondja, hogy a rae-t nem skr. ma = gör. //o-val

tartja egynek, hanem a többes skr. a-sma tnek második részével

(ugyanez véleménye az újperzsa má-ról); ugyancsak az asmá-n&k

a közönséges declinatio alapján felvett *a8ma-s alakjával egyez-

teti a többes me-k'-et. Az eltérés tehát Bopp és Müller magyará-

zata közt csak annyi, hogy, nem tekintve a végs k
c

-ra, a *we-ben

Müller az asma-nak megfelel ahma egész alakot látja a kezd a
elisiójával, Bopp pedig csak az a-sma sma-jÁt. Boppnak véleménye

hangtanilag megfelelbb magyarázatot adna ugyan, de az a-sma

tt két részre szakitni szét, s csak a második részt venni fel az

egybevetés alapjául, oly valami, melynek védelmére egyetlen bizo-

nyíték sem hozható fel (v. ö. a görög y/iecq, aeoli afi/isq «nos» =
skr. asmat Curtius Grundzüge der griechischen Etymologie d

Lipcse 1869, 640. 1. továbbá gör. tjaecg, seoli uap.eq «vos» = skr.

jushme, gót, litv. ju-8 u. o. 369. 1.). A *me-nek az asmá- val egybe-

vetését pedig lehetetlenné teszi a szókezd vocalis hiánya az ör-

ményben, holott pedig az örmény nyelvnek éppen az ellenkez,

a kezd consonansok hü megrzése, st feltüntetése a göröggel

egyezleg s a szanszkrittal ellentétben, egyik jellemvonása, v. ö*

egyrészt örm. em «ich bin» = skr. asmi, zend ahmi, gör. (eeoli)

giifu, latin süni, gót im, litv. es-nú, ószláv jesml, óir am (Hübschm.

«Arm. St.» 29. 1.), másrészt örm. anuv «Name», (óörmény gen.

anuan, melylyel szemben, mint Patkanoff «0 dialektach» 86. L
olvasom, a dsulfai nyelvjárásban anman eredetibb alak maradt

fenn) = görög vojAa, de gót namö, skr. naman-, lat. nömen
(Hübschm. «Arm. St.» 19. 1.). Már e miatt sem állhat meg Müller

véleménye. A A;
c

-ról nem is szólunk, mely eddigi tárgyalásunk

eredménye szerént a neveknél nem mutatkozik eredetinek, st
megfejtését éppen a pronominalis mek'-töl várja, más szóval a mi
felfogásunk e tekintetben a Müllerével éppen ellentétes : Müller a

pronominalis fc
f

-t a nevek A;
c

-jának analógiája alapján keletkezett-

nek magyarázza, mi meg a nevek k
f

-jának alakulását a pronomi-

nalis metí alak behatása folytán keletkezettnek tekintjük felhozott

okainknál fogva, melyekhez még a következkben a pronominalis
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mefc
c

-re nézve kifejtend tételek is további támaszpontot nyúj-

tanak.

A mi a meW alakot illeti, els tekintetre világos, hogy az

m€+ k
e

elemekre bontható szét. A *me, mint közös alaprész az

összes többesszámú alakokban elfordul, s ha a mer többes geni-

tivust a többi me- kezdet többesszámú alakok analógiájára r =
indog. ro nominális suffixum hozzájárulásával létre jött új képzés-

nek is kell tekintenünk, a mint ezt a iur, no-ra stb. egyes geniti-

vusok világosan mutatják (ugyanez áll a, jer többes genitivusra is),

s ha még hozzá ugyanezt engednk meg a többes abl. i menj

alakjára is (v. ö. egyes abl. y inén e helyett *y imen, s az i eltét

elhagyásával men), a többes dativusbeli mez alakról (v. ö. egyes

dat. inj) ezt semmi esetre nem gondolhatjuk. A többes instrumen-

tális mevtt alakja pedig, a mennyiben *mev egyesszámú instru-

mentálisra utal (v. ö. egyes instr. inev, e h. *imev, az eltét elha-

gyásával mev) kezünkbe adja egyúttal a kulcsot, melynél fogva

azt mondhatjuk, hogy a me + ft
f

-nak *me elrésze «ego» jelentés

(a *mev ebbl alakulván me + v egyes instr. suffixum, mihez a

nominális declinatio egyes instr.-ának alakulását szem eltt tartva,

a legkisebb kétség sem férhet).

A k*-t indg. es-böl magyarázni itt éppen úgy nem lehet ha-

sonló okoknál fogva, mint a nominális declinatioban. És ennél

fogva, mieltt még ismertem volna Bopp, vagy Miiller idevágó

magyarázatát, az indogermán pronominalis többes képzések és az

örmény közt kapcsolatot keresve, mindjárt a sma pronominalis

tre gondoltam, mely tényleg többi között az indogermán prono-

minalis többesszámok egyik alkotó eleme. Kapóra jött, hogy

Schleicher Compendium 4 634. 1. a pronomen personale többes

els személye gyanánt eredeti indg. masina alakot vett fel. Köny-

nyen felvehet volt, hogy ez indog. ma = örm. me, azomban a

sma egyrészt, s az örm. k
r

másrészt csak úgy volna összehozható,

ha a sma ra-jének az örm. nyelv körén t?-vé változását vennk
fel, mikor is e swt-bl változott *t7-bl közvetve az örmény k" jött

volna létre, de ennek felvétele megint azért nem lehetséges, mert

ilyen indg. «ra-nek az örménynek sr-re változására sincs egyetlen

példa, csakis indg. m változik Hübschmann összeállítása szerént

négy esetben v = w-vá, külömben pedig indg. sm = örm. m, v. ö.

em «ich bin» = skr. a*mi stb. (1. fentebb), úgy hogy *ma-sma

örmény alakja csakis me-m lehetne.
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Én nem kevésbbé tartom az örm. mek' magyarázatánál figye-

lembe veendnek, mint Hübschmann, azt, hogy az örm. k* magya-

rázatának e hang megfelel phoneticus értékébl lehet csak s

kell is kiindulnia. Rendkívüli hangváltozások, melyek csakis a
flexióra terjednének ki, a nélkül, hogy ezeknek a rokon szókincs

anyagán is észlelhet kritériuma volna, helyet adhatnak subjectiv

természet és érték magyarázatoknak, de vajmi kevés hitelre érde-

mesek. Mert ha már semmiképpen nem lehetséges az örm. it
c

-t

a többi indogermánságban, kell hangmegfeleléssel, feltalálni,

fenmarad a lehetség, hogy az nem egyéb, mint újképzés, s elis-

mert tény, hogy az örmény grammatikában több az újképzés,

mint bárhol másutt (v. ö. Hübschmann KZ. XXIII 11.1.), s tekin-

tetbe kell venni másodszor azt, hogy az örmény nyelv, mint erre

szintén van példa (v. ö. az indg. ro- val keletkezett új képzést),

emez új képzésnél az alapnyelv alkalmas elemeit is felhasználhatta. 1
)

*) A személyes névmások alakjainak magyarázata az indogermann

hasonlító nyelvtan egyik legnehezebb problémáinak egyike, a mint Leskien

«die Declination im Slavisch-litauischen und Germanischen* Lipcse 1876

138. lapján mondja. «Alig volt valahol oly nagy a hajlam, mint e téren,

az eredeti írtakat elhagyni, s valamely egyes alak alapján a többit újjá

alakitni» folytatja ugyanott. További tárgyalása kapcsán a felvett körben

számos új képzést talál. Ugyané nyomon halad Briickner: «Zur Lehre

von den sprachlichen Neubildungen im Litauischen* (Archív für slavische

Philologie IV.). Legújabban pedig Baunack : «Remarques sur les formes

du pronom personnel dans les langues ariennes, en grec et en latin*

(Mémoires de la société de linguistique de Paris, Tome V. 1. 1882), más
téren ugyané jelenségeket észlelte (a germán személyes névmásra nézve

1. 17 lap. Note complémentaire sur le pronom personnel germanique»,

é"s Leskien 137. és 152. lpk.). — Schleicher és iskolájának nézetei a Cow-
pendium-b&n vannak összeállítva: ezekkel ellentétes nézeteket fejtett ki

Müller Fr. Sitzungsb. 66 k. 1870 («Zur Suffixlehre des indogermanischen

Verbums*) az igei suffixumokra vonatkozólag, melyet felemlítünk azért,

minthogy a verbális suffixumok a pronomenekkel szorosan összefüggnek, 8

ktilömben is M fillér nem egy helyen a pronomeneicre is kiterjeszkedik.

V. ö. még Müller Fr. Armeniaca III (66. köt. 1870). — Penka, Müller

Fr. tanítványa : tDie Nominalflexion der indog Sprachen* (Wien 1878),

a nominális flexió magyarázatának történetét adja, s befejezésül az ered-

ményeket összefoglalja. Legújabban A. Dutens e terjedelmes munkájában:
• Essai sur Torigine des exposants casuels en sanskriti* (Paris 1883. 302. 1.)

a szanszkrit casus exponenseket, legegyszerbb elemeikre szétbontva s az

így nyert alakokat, a mennyiben hasonló egy azon hangcsoportot alkotnak,

eredetökre nézve is egynek véve, azt akarja kimutatni, hogy egyrészt azo-
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Tényleg csakugyan a mek(

magyarázásánál a fc'ban szintén

egy alapnyelvbeli pronominalis t létezését veszszük fel, mely-

nek a k' hangtanilag egészen megfelel. Itt leszlielyén megjegyezni,

hogy az örmény meU «nos» egészen = ossét max «nos», s ettl

semmi esetre sem választható, s ennélfogva nem is tárgyalható

külön. Az ossét max, valamint az örmény mek
(

, nem indg. asma,

zend ahma-ból származik ugyanazon okoknál fogva, a melyek

ez egyeztetést az örményre nézve nem teszik elfogadhatóvá. Az

ossét személyes névmás els személyének egyes számában is,

hol pedig a zend, óperzsa és ind, kivéve valamennyinél az

egyes nominativust, hasonlót mutat, m kezdet alakok vannak

(egyes acc. és gen. tagauri man, ma, digori man, ma, dativ. t.

mánán, man, d. manan, man, min stb.) éppen úgy, mint a többes-

szám összes casusaiban, miként ezt az örmény els személy többes-

számában is nem külömben találtuk : osset többes nom. max, dat.

t. maxiin, d. maxan génit, maxiy, d. maxé, loc. t. maxmá, d. maxma,

abl. t. maxey, d. maxey. Ez ra-kezdettt alakok mellett, velk rész-

ben párhuzamosan, vannak, a többes nominativust kivéve, M-es

alakok, hol az n nyilván m-bl lett, mint ez viszont az örményben

nos, más részt hasonló jelentés (1. 1.) tk szoros határvonal nélkül, alkalmaz-

tattak különféle ellentétes functiokra is (16.1.), mintegy formális elemek gya-

nánt, melyekhez a speciális jelentés csak késbb füzetett hozzá, a jelentés

külömbségei részben e tk különböz variatiój összetevése által keletke-

zett formai eltérések folytán fejldvén ki, s másrészt újabb alakulatok

analógia útján emezekbl keletkeztek, így a pronominalis declinatió vég-

zetei a nominális tk flexiójába vétettek át (u. o.). Mindenesetre van arra

biztos példa, hogy ugyanazon egy elem különböz functiókban szerepel, így

a 8ma pronominalis t a szanszkritban a pronomen personale többes szá-

mának casusain kívül a pronomen demonstrativum egyes száma némely

casusának is egyik alkotó eleme, (1. Whitney 183— 186. és 179—181 L) :

többes acc. asman «nos» stb. ós pron. demonstr. tásmat egyes abl., tásmin

egyes locativ. stb., azomban ilyenkor az illet alakot olyannak lehet csak

felfognunk, melynek közös alapjelentése a különböz functiókban való el-

fordulását megengedi, s az eredeti jelentés 8 ezek közt létez átmenetet

mindannyiszor ki kell mutatnunk. Másrészrl hasonló alakok külömböz
eredetre is mehetnek vissza, 8 e körülmény már magában véve, az abstrac-

tio útján egyszer elemekre szótbontott alakoknak, mutatkozó hasonlóságuk

daczára, eredetazonosságát egész terjedelemben nem engedi meg, ha egyes

esetekben az igaz is volna, mit természetesen szintén csak is idevágó

bizonyítás után hihetünk el esetrl esetre, nem pedig a hasonló hangcso-

portok csak egyszer egymásmellé állítása mellett.
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az egyes számú casusokban történt; ossét több dat. t. nün, d. nin,

génit. t. ndxiy, na d. naxé, na, loc. t. ndmd, d. nama, abl. na, d.

na (v. ö. Sjögren Ossetische Sprachlehre St. Petersburg 1844).

Ossót második szem. t. dü d. du, többes nom. smax, mely a többes

szám többi casusainak is alaprésze, s nyilván = szanszkr. yüéma

zend yú-sma stb. alakokkal, a x pedig az egyes els személy

többesszámú alakjaiból vétetett át, s nem a zend többes gen.

yüémákem, gai»adiaL xémakem, ind. yuémakam fr-ja. Az ossét x
egyenl érték az örmény fc'-val, s eredeti sv-nek felel meg, mint

t. xo, d. xore «Schwester» = örm. k'oir skr. svasar stb.
|

t.

xid, d. xet «Schweiss» = örm. kirtn = skr. sveda. 1
) Megfelel pe-

dig e szerént az örmény melc és ossét max U és a>ja is egyaránt

indogermán pronominalis sva-nak, mely a *me, és *ma «ego»

jelentés alakokhoz hozzájárulva alkotta az els személy többes-

számának nominativusát. Ebbl már világosan következik az, hogy

ez alakot az örmény és osset által közösen elzbb korban alko-

tott új képzésnek tekintjük, illetleg azt a lehetséget veszszük fel

egyelre ebbl az egy esetbl következtetve, — addig is, míg késbbi

kutatások a kérdést végleg eldöntik, s esetleg az osset max és az

örm. mek* közt kölcsönvételi viszonyt mutatnának ki, mi egy másik

alig valószín lehetség,— hogy az ossét csakugyan az örménynyel

szorosabb egységet, külön nyelvágat alkot. Tehát ezen osset-ör-

mény korban keletkezett újképzést egészben véve, szerkezetére

nézve, gör. yfisig, úfiecq (skr. asma-, jüémaj-vel vetjük egybe oly

módon, hogy itt a sma pronominalis t helyébe lépett a sra t.

Dutens értelmében járva el, a helyettesítést, egyik pronominalis t
helyett egy másiknak felvételét annyira helyén valónak kellene

találnunk, hogy ez további bizonyítékok felhozásától is felmentene.

Azomban, mint már az elbb is mondottuk, e tekintetben Dutens-

l
) Mindeneeetre max — méh' feltn egyezés. Ilyen még csak úgy

hamarjában t. <», d. az = örm. es «ich», az ige második személyének s

suffixuma a jelenben, szemben szintén örmény «-vel. Müller az ossétet

csakugyan legközelebb állónak tartja az örményhez, s ha Hübschmann
bizonyítása szerént az örmény nem iráni nyelv, az örménynyel való szoros

egyezéseknek, e felvétel érintetlen maradása mellett, csak egy megoldása

lehetséges, hogy az ossót sem az, hanem az örmónynyel egy csoportot alkot.

Ezt Hübschmann nem nyomozta, de a mint látjuk, e kérdéssel minden

áron kapcsolatban áll, melynek tanúságától lehet e szerént várni még
«több világosságot*.
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val egyet nem érthetünk, 8 ez esetnél is, annak bizonyításába

bocsátkozunk, hogy a sma érték szerént körülbelül annyi, mint a

sva, s így valamint elfordulhat sma a többes nominativusban,

ugyanott s ugyanazon a helyen a sva is éppen úgy szerepelhet. 1
)

E tekintetben ketts bizonyítékkal rendelkezünk.

1. sma pronominalist, mely sa-ma helyett való, demon-

stratív jelleg, alapja, vagyis els fele = indg. sa «der» (gör. 6, -íj,

gót sa, sö, skr. sás, sa, míg a semleges nem gör. tó, gót í^ata, skr.

tát), használhatik pl. a szanszkritban a személyes névmás harma-

dik személye gyanánt (1. Witney 1882.), indg. sama = aderselbe,

der gleiche» pedig = skr. sama, zend hama, gör. ójaó-;, egyhszl.

samü, gót sama. (Fick Wörterbuch der indg. Grundsprache Göttin-

gen 1868.) Ez asma-hoz (éppen úgy mint a yüéma-hoz is) a görög

ijaeig Ojaetq)'beíi az es többes kifejez járul hozzá. A sva viszont

reflexivum és possessivum t, mely több indogermán nyelvben a

személyes névmás egyes harmadik személyének kifejezjévé vált

(skr. sva-yam «selbst»,. összetételekben sva, zend hva suus, gör.

ébq «eigen» awi sich, oip-ó-g eigen, sein, és og sein, latin suu-q «sein,

ihr» stb. v. ö. az örményben ink'n és iur szavakat, melyek elemei

közt a sva-t is megt?dáltuk.) A görög alakok szerént a ma+ svá-

hoz is még az es többes-szám járulhat, miáltal szintén örmény

mek* jön létre, ebbl *me-sve-es, me-sv-es, honnan az es a szóvégi

törvények szerént, mint az elbbiekbl is tudjuk, elesik, úgyhogy

alaki nehézség felvételünk ellen egyáltalában nem merül fel. Még

osak a jelentésnek ezen alakokban (asma és masva) szorosabb

megjelölése van hátra. Az asma swa-jára nézve lényegileg Schlei-

cher-re\ értünk egyet, a ki a awa-nak e kapcsolatában «e/» jelen-

tést tulajdonít (Compend.4 634. 1.). Schleicher (u. o. 61 1 . 1.) a sma-t

szintén *sa-ma helyett valónak veszi, s a pronominalis thöz járult

ma tképzvel magyarázza. Mi a sma-t egészen egynek tartjuk a

*) Természetesen következik már eddigi eladásunkból az is, hogy

mi az a-sma a-jában «ego» jelentés szót látunk, nem tekintjük mégis

els sorban masma-ból valónak, mert a szókezd m elestére nem tudnánk

analógiát. Whitney Indische Gr. 181.1. kifejezett nézetében nem osztozunk,

hogy. asma azt jelentené : «diese Personen», kivált jelentési szempontból.

Nézetünk szerént a demonstrativumban elforduló asma t a-ja különbö-

zik a plurális osma-jának a-jától s csak késbbi alaktalálkozás, melyek

közül az els demonstrativ elem, az utóbbi pedig aego» jelentés; yu jelen-

tését Schleicher szintén ttu»-nak veszi fel. (634. 1.)
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skr. sama «derselbe»-vel, mely tényleg több indog. nyelvben el-
fordul; jelentésre nézve pedig itt általánosabb demonstratív érté-

ket tulajdonítunk neki, a mennyiben a «derselbe» is tulajdonképen

nyomatékosabb demonstrativum (v. ö. magy. az és ugyanaz démon-

8trativumokat). A mi a sva-t illeti, szintén nem a ma «ego» nyo-

matékosítóját látjuk benne «magam» értelemben, bár az örmény

iWn-nek is tagadhatatlanul ilyen szerepe van, s mint ilyen más
pronomeneknek is utána tétetik, mely esetben a többséget a hozzá-

járult es fejezné ki, hanem a «selbst» reflexivumból kifejldött

harmadik személy névmás jelentésével hozzájárultalak tartjuk, a

milyen tényleg a sva a rár-ban és az erdélyi örm. inke «er» jelen-

tés szókban. E felvételre jelesen alapot adnak az igei személy-

ragok, melyekkel a szerkesztéseket teljesen analógoknak tekintjük,

hol is, mint Schleicher (Comp.4 651., 658., 664. 11.) hasonlóan fel-

veszi több. 1. sz. -ma8Í = ma + si *ich+du», több. 2. sz. -tasi =
ta+ si «áu + áu», több. 3. sz. -anti = ana-rti «er+er», tulajdon-

képen az egyes 1. sz. mi (ma), 2. sz. si, 3* sz. ti (ta) ós demonstr.

ana combinatioi, a mint másként alig is volnának magyarázhatók.

2. Az örmény locativus um = indg. osw + vocalis, tehát

ugyanolyan alak, milyen asma, s ol\l\ls. Másrészt a sva, mely az

örmény és ossetben a személyes névmás els szem. többes nomina-

tivusának egyik organicus része, de nem egyúttal a tulajdonkép-

peni eredeti többesjelel is, a más indogermán nyelvekben többes

locativus suffixum : skr. -su, zend -hva stb., a mely alakokat t. i.

sva-böl keletkezetteknek hiszik. E szerént a sva és a sma alaki

kifejezés szerént az örményben, s a max alapján részben az osset-

ben is, más indogermán nyelvekkel szemben, a mint látszik, sze-

repet cseréltek.

A dialectusok kis eltérést mutató alakjairól eddig szándéko-

san nem emlékeztünk meg. Petermann szerónt mimkr

-bi alakult a

tifliszi mink', s reduplicatio. Ugyan e változást éppen az óörmény

és a dialectusok közt találjuk, hol mindenütt az igei személyragok-

ban a régi mkr

helyett nti van, de ez esetben az a nehézség, hogy

az óörményben és ossetben reduplicált m nélkül vannak az alakok.

Azért a reduplicatio felvétele csak subjectiv beleolvasás. Igen való-

szín ellemben, hogy az n analogice az igei személyragok nk% régi

mAf-jának hatása alatt került a mek; alakba a K elé.

Organicusnak, s a személyes névmások többes els személy

nomin. alakján kifejldöttnek mutatván ki a U-i, világos, hogy az
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igei személyragoknál is ugyan azt a szerkezeti módot fogjuk a

#-ra nézve találni, mint a névragozásban, hogy t. i. az eredeti

végek elveszése után hozzájárult elem a többes jelölése ezóljá-

ból, a mennyiben a nyelvhasználat ilyennek érezte ki.

Tényleg jelen idej többes 1. sz. r. masi-ból 1
) (lat. mus stb.)

m maradván meg, az igealak az egyes szám els személyével lett

egyenl alakú. Megkülömböztetés végett a többes számban a U
járult hozzá új elem gyanánt. A többes második személyben tasi

(latin tis stb.) -ból y lett a hangtörvények szerént, s a k
f

szintén

hozzájárult. Müller Fr. a k
(

hozzájárult voltát az mfc
c

-ban azért

nem engedi meg, mert akkor, mondja, a /c
e

a többes 2-dik sze-

mélyben is az egyes második személyhez járult volna, mint ott az

egyes els személyhez. A tulajdonképpeni helyes magyarázatot,

melyet itt közlünk, nem adja, t. i. nem veszi fel, mint kellett volna,

a hangtörvények által keletkezett végzetrövidülés után a többes

szám rövidült alakjaihoz a k
c

hozzájárulását. A dialectusok a

többes els személyben az mk c

-t nA;
c

-ra változtatták. Nevezetes,

hogy a secundár 6zemélyragok (1. imperfectum) egyes els szem.-e

az óörm.-ben m nélkül van, s a többesben is nem mk\ hanem egy-

ser fc
e

van. Ezek alakulása még nincs egészen tisztába hozva, s a

mennyiben közvetlenül már az örm.-ben nem mi és masi az egyes

és többes els szem. alapja, mi valószín, azt kell tartanunk, hogy

ennek nk* alakja a többes els szem.-ben ilyen helyen csak a többi

ntf szemólyraggai való kiegyenlítés eredménye a nyelvjárásokban.

Az aoristos e személyragjánál: egyes 2-ik szem. r, több. r+ uk\

úgy látszik, hogy már csakugyan az egyes második személy a ki-

induló alap.

Elért eredményeink a &'-ra nézve fbb pontokban ezek:

1. Organicus a pronomen personale 1. szem. többes nomina-

tivusában, a mint csak a személyes névmás többes számában van

meg az ossétben, a hol külömben szintén csak az els szem.-ben

organicus, a másodikban átvétel. Eredetileg nem a többséget

jelölte, és csak késbbi alakjában, midn már az egyes részek

értelme elhomályosult tekintetett annak.

2. A többesjelelés kiérzésével átvitetett innen, az eredeti

x
) Bopp az mk'-i mas-ból, Müller Fr. masi-ból magyarázza. A többes

2-ik szem. yk r szem. ragját az egész tasi-ból.
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suffixumoknak a szóvégi törvények szerént egész vagy részbeni

elejtése következtében, a nmének többes nominativusába, s az
igeragozásba.

3. Az örmény fc
c

-nak, valamint az ossét x-nak hangtani ér-

ték szerént ered. sv is felelvén meg, e szerént a k' is visszamegy

indg. sva pronomin. tre. E sva jelentését, ezen alakban, «er»

jelentésnek tekintjük.

A pronominalis és nominális többesszám más casusainak

tárgyalásába nem bocsátkozunk. Itt is van még megoldani való,

különösen a többes genitivus c-je,
l
) melyre nézve már alkottam

magamnak véleményt, fejtegetését és közelebbi vizsgálását ázom-
ban máskorra tartom fenn.2

)

Budapest, 1884. márcz. 16.

Patrübány Lukács.

l
) So wenig, wie das fc des Nominativs, ist das c Genitiv plurális

des zusammengesetzten Aorists und des Konjunotivs bisher erklárt worden*

(Hübschm. «Arm. St.» 89. 1.)

*) Bármennyire is törekedtem ez értekezés els felében a nyelvészeti

irodalom lehet teljes összeállítására, mégis felemlités nélkül maradt néhány
fontosabb nyelvészeti m és közlemény is, a mely legújabban dr. Mayr
Aurél egyetemi tanár úr szíves figyelmeztése folytán jutott tudomásomra.

Ezek: Patkanoff *Materiali dija izuéenija armjanskich narééijw Pétervár

1875 (a nachicseváni és musi nyelvjárások, melyekrl az tO dia/. » -ban

csak a függelék ad rövidebb textust); a • Gótting. gél. Anzeiger*-beu 1883.

257. 1. Lagarde ír Hübschmann tDie TJmschreibung'» -járói, 1281. 1. pedig

Dillon Hübschm. • Arm. Slud.* -jéröl (a többes /c'-ra nézve a régibb nézet

mellett van t. i. indg. es-böl való keletkezését tartja fenn). — A 719. lapon

említett nómet-örm. szótárnak els füzete csak most került a könyvpiaezra

(Deutsch-armenisches Wörterbuch* von P. Avedik Dr. Goilaw, Mitglied der

Mechit.-Congregation. Wien, Mechit.-Buchdr. 1884) ; a mint e füzetbl ki-

veszem, kimerít munka lesz. Más müveket ezúttal nem említünk fel.

A 750. I. elmaradt annak megemlítése, hogy a dsulfai nyelvjárásban

némely szavaknál elfordul a) am, b) nerani, erani mint collectiv értelm
többes képz ; a két utóbbiról már Patk. megjegyzi, hogy kettzés ebbl

:

ner+ani, er+ani, ani pedig már az óörmónyben elfordul : ázat libre,

azat-ani le corps des hommes libres (Patk. Formát. 191. 1.), így anoc is

nem an-\-oc^ a másutt elforduló an többes képzvel, hanem a»/-f-oc,

ugyané dialectusban mutatkozó awi-val, a mint hogy ilyen többeB nomin. és

génit, alakok egymás mellett is vannak : éinokani és éi?io\anoc (Patkanoff

«0 diaLt 86. 1.).
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ERDÉLYI CZIGÁNT MONDA A VILÁG TEREMTÉSÉRL.

A míveltségtörténetíróra nézve kiváló érdekkel bír a nép

meséiben és mondáiban nyilvánuló gondolkozás, világnézet, fleg

ha azok a nép eldeihez mintegy útmutatóul szolgálnak és régi

nemzedékek gondolataiba, érzéseibe, míveltségébe segítenek beha-

tolni. Az emberiség míveldésének történelmében ép oly biztos

és hiteles okiratok, mint az írott, néha nagyon is subjectiv króni-

kák. Bizonyára mai nap egy mívelt ember sem fogja a népmesét

vagy mondát lenéani vagy mellzni, mivel talán els pillanatra

botorságnak tetszik ; ellenkezleg mindenki, ki valamely nép mí-

veltsége iránt érdekkei viseltetik, igyekezni fog a mveltség els

csiráit a népköltészetben keresni, a mikor is fáradozásának díjául

a mesében és mondában gyakran fog aranyat találni.

Nem lehet tagadni, hogy korunk mintegy sóvárgással fordul

a népköltészet örökké fiatal forrásához. De méltán, mert igen is

könnyen elszoknánk minden egyszer, természetes érzéstl, ha ezt

a népköltészetben meg nem taiálnók. E szempontból czigányaink

népköltészete is nagy mértékben érdekelhet bennünket. Népdalaik

ugyan nem tartalmaznak valami «újat»; ugyanazon szívhangok,

melyeket más népek költészetében— ha más alakban is— találunk

;

hisz az érzések, a szenvedélyek évezredek óta változatlanul marad-

tak és mindörökre változatlanul is maradnak. Ha a nép mindig

csak az iújat» keresné, akkor nem volna érzésiben igazság. —
E helyen nincs szándékom czigányaink népköltészetének bvebb
tárgyalásába bocsátkozni; csak egy czigány népmondát akarok

bemutatni, annak bizonyítékául, hogy vannak gondolatok, eszmék,

melyek nem képezik egyetlen nép kizárólagos birtokát, hanem

az egész emberiség tulajdonát; és valamint bizonyos alap- és s-
momentumok világ-eszmékké válnak, úgy léteznek költi nyilat-

kozatok is, melyeket az egész emberiség vagy legalább nagy része

sajátjának mondhat. Különös egyezéseken az emberiség szellemi

világában, melyeknek felkutatása az összehasonlító irodalomtörté-

nelem feladata, nem ütközhetünk meg, mivel ezek csak a legben-

sbb szellemi rokonságból folynak, mely rokonság néha még a

hasonlatlanságban is nyilvánul, valamint vegytanilag rokon anya-

gok egymással ellenkezknek látszanak, ha másféle összeköttetés-

ben lépnek föl. Fleg a monda terén találunk elég gyakran külön-

50*
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böz nemzetek gondolatvilágában ily bens szellemi egybetalál-

kozást. De ezen a téren is kritikával kell élnünk, mivel a tanuk

hitelessége majd nagyobb, majd kisebb becscsel bír; de a kritiká-

nak itt sem szabad túlbuzgónak lennie, és mindent félrevetni,

mivel talán sohasem bírt tárgyilagos valósággal és mivel a mai
tanúbizonyság oly állapotot tüntet föl, mely ezeltt talán sok meg
sok száz év eltt létezett. Ha egyes vonások meg is változtak

:

az alanyi valóság, — s ez a fdolog, — a mythicus képzelemben

bizonyára fenmaradt, s annál nagyobb fontosságú, mivel sok idn
keresztül a keresztyénség befolyása mellett is eredeti élénkségét

fen tudta tartani.

íme az erdélyi sátoros-czigányoknak egyik — nézetem sze-

rint — srégi «teremtési-mondájuk», melynél szintén bebizonyul,

hogy néha eredeti pogány rege-törzsbe keresztyén tan oltatik.

A monda, melyet egy Pálé Rózsi nev öreg czigányn elbe-

szélése után szóról szóra jegyeztem föl, magyar fordításban lehet

híven így hangzik.

«Midn a világ még nem volt meg, csak egy nagy víz létezett,

akkor istenünk gondola, hogy világot teremt. Nem tudta, hogy és

milyen világot teremtsen. Azon is bosszankodott, hogy neki nem
volt sem testvére, sem barátja. Haragjában botját a nagy vízbe

dobta. Akkor csak látja, hogy botjából egy nagy fa ntt, a fa alatt

ott ült az ördög és nevetve monda: «Jó napot! édes testvérem!

nincs neked se testvéred, se barátod, én testvéred és barátod is

akarok lenni ! » . . . Isten örvendett és monda

:

«Ne légy testvérem, légy csak barátom! senki sem lehet

testvérem !»

Kilencz napig együtt voltak és a nagy vizén ide-oda járkál-

tak. Isten belátta, hogy t az ördög nem szereti. Egyszer monda
az ördög

:

« Kedves testvér! mi ketten rosszul élünk, hanem leszünk

még többen; szeretnék még másokat is teremteni !»

« « Teremts másokat is ! » » felelt isten.

«De én nem tudok !» válaszolt az ördög, « teremtenék én egy

nagy világot, de nem tudok, kedves testvér !

»

««J'ól van!»» monda isten, ««majd teremtek hát én világot

!

Merülj a víz alá és hozz fel fövényt; a fövénybl földet alkotok. »

»

Arra monda az ördög: «Hogy akarsz a fövénybl földet

alkotni ? nem értem !»
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De isten szóla : « «Kiejtem nevemet és földdé válik a fövény !

Eredj, hozz fövényt !»

•

Az ördög lemerült a vízbe és gondolta, hogy maga fog

világot teremteni. Mikor tehát fövényt vett kezébe, saját nevét

monda. De a fövény megégette és eldobta. Visszatért tehát isten-

hez s monda: «Nem találok fövényt !»

Isten újra elküldé: «« Eredj csak és hozz fövényt !»»

Kilencz napig keresgetett az ördög fövényt, mindig a maga

nevét monda, de a fövény megégette és eldobta. Oly izzó lett

mindig a fövény, hogy az ördögnek egész testét megégette, úgy

hogy kilenczedik napon fekete lett. Visszatért istenhez, a ki így

szólt hozzá :

«Te fekete lettél ! Te nagyon rossz barát vagy ! Eredj' és hozz

fövényt, de ne ejtsd ki a magad nevét, mert külömben elégsz !•

Az ördög ismét elment és fövényt hozott. Akkor isten földet

teremtett, az ördög nagyon örvendett annak és monda:

•Itt, a nagy fa alatt én lakom, és te, kedves testvér, keress

számodra más lakást.

»

Erre megharagudott az isten és monda:

««Te nagyon rossz barát vagy! nem kellesz többé! Eredj

innen !»»

Erre jött egy nagy bika és elvitte az ördögöt. És a nagy

fáról hús esett a földre és a nagy fa leveleibl emberek termettek,

így teremte isten a világot és az embereket ...»

E czigány mondát más látszólag külömböz népeknek a

világ keletkezésérl és teremtésérl szóló mondáival kell össze-

hasonlítanunk. Midn az egyes, idben és térben egymástól távol

álló mondák rokonságát kimutatjuk, biztos alapra építjük a szét-

szórt monda-romokból az « összehasonlító mythologiá»-t, mely

az emberi nem míveldés-történelmének egyik kiegészít részét

képezi.

Az emberi nem vallásos fejldése korántsem kezddhetett

felvilágosult értelemmel, vagy épen a monotheismus eszméjével,

mely késbb elfajulván, polytheismussá sülyedt volna. Eredetét

még a természet personificátiójából sem vehette. Úgy a felvilágo-

sult értelem, valamint a személyesítés föltételezi az elvonás képes-

ségét, melyet szellemileg alant álló népeknél épenséggel nem talá-

lunk. Sokan ugyan az semberre az abstractió tehetségét is ráer-

szakolják és a personificatiót vélik a vallásos fejldés els állapo-
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tának, de meg kell gondolnunk, hogy az abstractiók és a nem-
személyes lények personificátiójára csak sok száz éven át tartó

elmunkálat, elmélkedés, tapasztalat útján juthatott el az emberi-

ség. Minden személyesítés csak reflexió útján jöhetett létre, mely

eszmélkedés az elhaltakra való megemlékezéshez fzdvén, az

sembert a lélek tiszteletére vezette. S csak a holtak lelkeinek

cultusával kezddik a personificatio, mely aztán az semberben
természetszerleg lassanként és egymásután az eldök, herosok,

istenek tiszteletét kelté föl. A holtak lelkeinek cultusából támadt

az « istenek és emberek atyja» (divus páter, Diespiter) tisztelete,

de ez nem volt egyedüli isten ; késbb ugyan a philosophia kizá-

rólagos, egyedüli istent talált, de ez nem volt atya. Aristoteles

istene kosmologicus fogalom, úgy szókán physicai, szívnólküli

isten. Minden fogalomzavar daczára az emberiség míveldésének

gyermekkorától fogva szükségét érezte annak, hogy az istenségtl

való származás rendjét megállapítsa. E szükséget mintegy a lélek -

cultus hagyta örökségül, midn maga romba dlt és bölcsészeti

eszmék ell mindinkább háttérbelépett. Ha az emberiség a ter-

mészet szemlélésébl, a personificátióból jutott volna a valláshoz,

akkor nem vágyott volna az istenséghez való származatrendi,

genealogikus viszony után. E vágyat a héber isteneszme, mely

szintén a lélek-cultusból vette eredetét, teljesen kielégíté.

Az ó-germán mythos is a lélek-cultussal kezddik. A kelet-

kezés és elmúlás örökös kölcsönhatását megismerve az ó-germán

nép, a világ teremtésérl és az ember származásáról oly mondát

alkotott, mely szerint a halottak székhelyén, a Walhalla mezején

új nemzedék sarjad ki. E mythosi fölfogásnak mintegy viszhang-

jára találunk azon mesékben, melyekben a gyermek fán vagy

virágon terem ; nem különben néhány szerb falubeli szokásban,

mely szerint a megkeresztelend csecsemt a pap kertjébe viszik,

honnan a vendégek és komák örömkiáltások közt mennek vele a

templomba keresztelésre. St a német tréfás szólam is : *In Sichsen-

Sachsen, wo Madchen aufBaumen wachsen* e mythosra emlékeztet.

Hogy mennyire elterjedt e hit, onnan is kitetszik, hogy egész

népeket és népfajokat fákról származtattak. Már Tacitus említi

a Semnonok, egy német népfaj szent berkét, mely az okból volt

kiváló tisztelet tárgya, mivel a nép származása helyének nézte.

Tilburgi Gervasiw, egy 12. századbeli angol krónika-író, ki II. Fri-

gyes császár mulatására egy Otia imperalia czímtt mvet szerzett,
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a •germán* (Germani) elnevezést a latin germinari (sarjad, rügyez)

igébl származtatja. St a német tleute* (emberek) szó is szorosan

összefügg azon ófel-német igével, mely sarjadást, növést jelent.

S eddigelé kiadatlan erdélyi népköltési gyjteményem egyik erdélyi-

szász népdala, mely — úgy látszik — egy rokon mythos reminis-

centiáját tartá fönn, így hangzik :

Af den bímen vézen jang'n, Csak a fiú n a fán,

Kit der vóter sned sech reiden

;

S neki atyám vesszt vág
;

Osz den blomen médsen spranyn, De virágból lesz a lány,

Szeny defmid drom alln leiden. S neki örvend a világ.

A germán mythosban elforduló «sfának», mely megfelel a

czigány mesénkbeli «nagy fának*, az ó-izlandi Edda-ba,n több

helyen találjuk költi leírását. Ezen «sfa» a keletkezés és elmúlás

összes alakjainak egysége, melyen az ember egy sarjadzó, de csak-

hamar hervadó levél. Az Yggdrasilnak, világ-krisfának Odhin, a

legfbb germán isten is gyümölcse, azért az Edda egyik költe-

ményében így szól a legfbb isten önmagáról :

Tudom, hogy függtem a szeles fán

Kilencz éjszakán, kínlódva,

Lándzsától l
) megsebezve, Odhinnak szentelve,

Én magam magamnak,

Függtem a fán, melyrl nem tudhatni

Honnan származik sarjadása. . . .

És a germán szentháromság : Odhin, Hönir és Lodhur iste-

nek, az els embert krisfából faragták, azért is az els ember

neve Askr (kris) volt . . .

l
) A lándzsát Simrock helyesen így magyarázza: «Dass er (Odin)

vom Spiess durchbohrt und sich selber geweiht war, erinnert zunáchst

darán, dass sich Altersschwache oder Todtkranke mit dem Speere ritzen

liessen, um zu Odin zu kommen, der in seiner Himmelshalle nur Solohe

anfhahm, welche Wunden vorzuzeigen hatten. Dann war Odin als «Hangatyr»

auch der Gott der Gehángten ; Menachenopfer wurden ihm an den Báumen
aufgehángt, nicht ohne vorher, wie wir aus der Wikars-Sage sehen, vom
Speer durchbohrt zu werden. Als Frucht des Weltbaums, von dem er sich

erst noch lösen soll, hángt er am Stiel ; und dieser, oder was dem bei

menschlicher Frucht entspricht, kann hier dem durchbohrenden Spiess

verglichen sein,*
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A czigány mesénkben elforduló nagy vfo-nek megfelel azon
három forrás, mely az ó-germán világ-kris, az Yggdrasil közelé-

ben bugyog. A három germán végzet-nvér : Urd, Verdandhi ófc

Skuld, a múlt, jelen és jöv az egyik közellev forrás élet-vizével

öntözi a világkris gyökereit. A másik forrásban, mely Mimir óriás

tulajdona, a megemlékezés vize bugyog. A harmadik forrás neve

Hvelgermir, melynek vizébl a jöv támad és hová a holtak is

visszatérnek, földi pályájok megjárasa után.

Az Yggdra,8il-m való emlékezést gyakran találunk a közép-

kori német költészetben is. így pl. a «Wartburgi dalnok-versenyt

(Sángerkrieg auf der Wartburg) czim középkori német költemény-

ben is szó van egy /óról, melynek gyökerei a pokolig érnek, csúcsa

pedig isten trónusáig emelkedik.

Ein edel Boum gewachsen ist

In einem garten, der ist gemacht mit hober lust,

Sín wurzel kan der helle grunt erlangen

;

Sín tolde rüeret an den trón

Da der sünge got bescbeidet vriunde Ion.

Sin este breit hant al die werlt bevangen.

Der Boum an ganzer zierde stat und ist geloubet schöne ;

Der ufe sitzent vogelín

Süezes sanges wise nach ihre Stimme sín ;

Nach maniger kunst so kaltens ir gedöne.

Az imént bemutatott Eddabeli Od/mi-dallal majdnem szó-

rói-szóra megegyezik a Blind Károly által kiadott srégi skót nép-

dal, melyben szintén elfordul a « világfa*. E dal shetlándi, unsti

tájnyelven így hangzik

:

Nine days he hang pa da rütless tree
;

For il wÍ8 da folk, in' güd was he.

A blüdy maet wis in his side —
Made wi 'a lance — f

at wit na hide,

Nine láng nichts, V da mippin 'rine,

Hang he dare wi' his naeked limb.

Somé, dey leugh

;

Bit idders gret.

(Kilencz napon át függött gyökértelen fán, | Mert gonosz volt a

nép, 8 jó volt .
|
Egy véres seb volt oldalán |

— Lándzsával verve —

,

mely nem akart beforrni.
|
Kilencz hosszú éjszakán, gonosz fagyban, (
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Függött ott meztelen tagokkal, | Néhányan nevettek, | Mások meg
sírtak . . .)

Becscsel bír ezen skót népdal már azért is, hogy benne el-

fordul a «kilencz hosszú nap és éj », vagy a világteremtés idszaka,

mely alatt egy isten a fán függ, ép'úgy mint az Edda-ban vagy

csak a kilencz-et véve tekintetbe, — czigány mesénkben is.

Mellékesen megjegyzem, hogy a keresztjelképe is e régi « világ-

fa* -ra vihet vissza, fleg ha meggondoljuk, hogy a « kereszt-alak

China- és Indiától kezdve Assyrián és Aegyptomon át, egészen

Mexikóig, pogány,— keresztyén-kor eltti, mythosi jelkép gyanánt

szerepelt. 1
) A germán Yggdrasil, viiágkrisfa három gyökere is ke-

resztalakú és Thor isten kalapácsa is keresztalakú (T) volt. Ha
továbbá meggondoljuk, hogy Yggdrasil els szótagja— ygg annyit

jelent mint : gondolkodó, gondolat, elme és drasil pedig hordozó-t,

viv-t ; — ezen kris tehát egyszersmind a szellem-világnak is ere-

dete, és Odhin, mint a magasröpt elme képviselje, e fa gyümöl-

cse,— úgy nem kételkedhetünk, hogy egy pogány, srégi « világfa-

kereszt* szolgált átmenetül a keresztyénség jelképéhez 2
) . .

.

*) V. ö. Simrock idézett véleményét a lándzsá-ra, vonatkozólag

(Hangatyr stb.) az Ulfilas bibliafordításában elforduló galgi (kereszt;

kifejezéssel.

*) Ki ellenkez véleményen van és azt hiszi, hogy ezen mythosi

vonások keresztyén befolyás alatt keletkeztek, — az olvassa el Grimm
következ szavait: «Ich kann unmöglich glauben, dass der Mythus von

Yggdrasil, in seiner ganzen reicheren G estalt, aus dieser kirchlichen Vor-

stellung von dem Kreuz hérvorgegangen sei. Eher möchte es statthaft sein
r

zu muthmassen : schwebende, heidnische Traditionen von dem Weltbanm

seien in Deutschland, Frankreich oder England bald nach der Bekehrung

auf einen Gegenstand des christlichen Glaubens angewandt worden, wie

man heidnische Tempel und Oerter in christliche umwandelte. Diese Ver-

muthung würde fallen, wenn sich dieselbe Auslegung der Kreuzhölzer aus

álteren afrikanischen oder orientalischen Kirchenvátern nachweisen liesse,

woran ich aber'zweifle . . .» És méltán kétkedik Grimm, mert eddigelé az

egyházi atyák irataiból az ellenkez vélemény helyességét nem lehetett

bebizonyítani; ellenben, a mint látni fogjuk, a « világfa* eszméjét nem csak

a germánok és czigányok srégi mondáiban találjuk, hanem más népekében

is. — A fennt idézett Edda-versben elforduló, Odhin istennek a fán való-

kínlódására vonatkozó passus, a szenvedés mély raysteriumát, mely Luther

szerint minden élet alapja, feltétele, és a keletkezés, levés és elmúlás örö-

kös viszhatását jelzi. — Az Eddában tizenkét isten van felemlítve, kiknek

társaságában a tizenharmadiknak, Loki-n&k jutott az áruló szerepe. Még
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A czigány mesében említett «nagy fát», melynek mythosi

rokonsága az ó-germán Yggdrasil : világ-krissel kétség kívüli, más
népek mondáiban és a világ teremtését tárgyszó mythosaiban is

megtaláljuk. Ily világfára vonatkozik talán Vergilius is (Georgica

II, 291) következ soraiban:

Altior ac penitus terraB defigitur arbos

Aeeculus in primis, quae quantum vortice ad auras

Aetberias, tantum radice in Tartara tendit.

Ergo non hiemes illám, non flabra, neque imbres

Convellunt ; immota manet, multosque nepotes,

Multa virem volvens durando saecula vincit.

Tum fortis laté ranos et bracbia tendens

Huc illuc, média ipsa ingentem sustinet umbram. 1

)

A hellén mythosban is eléggé gyakran elfordul a « krist.

Phoroneus, az els ember, szüli Inacbos folyamisten és a nympha
Melia volt, kinek neve «kris»-t jelent. Hesiod szerint Zeus a har-

madik emberfajt krisfából teremti. 2
) Az ó-perzsa és ind hitrege

is tud e czigány *nagy fáról* vagy a germán « világkrisrl ». Zoro-

aster az iran paradicsomban lev két fát említ, a « szenvedésnélküli* -t

és az * élet-fáját », melyek a bibliai télét*- és a megismerés* -fáknak

felelnek meg. E perzsa, mythosi fák rokonságát a czigány «nagy

fával », valamint a germán és hellén « kris »-sel könnyen felismer-

hetni, a Zend-Avesta és Bundehesh perzsa vallás-könyvek ide-

vágó helyeibl. A Zend-Avestában olvashatjuk (Vendidad, XX ; 15):

«Akkor teremtem én, ki Ahnra-Mazda, a nagy isten vagyok, az

üdvös fákat, sok százat, sok ezerét, sok tízezerét az egy Gaokerena-fa

körül ».
8
)— A Bundehesh pedig így szól : *(IX) Ugyanazon növény-

magból teremve ntt a Vourukasha tengerben a Minden-mag nev

több más, közös vonást felemlíthetnénk. Hogy ezen eszmék, nézetek nem
keresztyén befolyás alatt támadtak, azt mindenki elhiszi, ki csak némileg

az összehasonlító vallástannal vagy mythologiával foglalkozott és az Edda-

irodalom terén jártas.

1
)
V. ö. «a Sángerkrieg auf der Wartburg* ez. költeménybl vett

idézetet. Váljon nem volt-e V. is befolyással — mythosi reminiscentia

mellett — e helyre?
2
)
Lsd. bvebben : Kelly, Curiosities of Indo-European tradition and

folklóré.

8
) Avesta, die heiligen Schriften der Paraen, Übersetzt von Dr. Fried-

rich Spiegel.
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fa. És ezen Minden-mag fa mellett áll a Gaokerena fa, hogy a

roszkedvü vénségnek ellentálljon és hogy általa a világ teljes véde-

lemben részesüljön .... (XVIII) Az els napon történt, hogy a fa,

melyet Goofcerewa-fának hívnak, kintt a Vourukasha-tengerben

lev hegy mélységébl. A feltámadásnál szükséges, mert belle

készítik a halhatatlanságot. Ellensége Angra Mainyu a víz mélysé-

gében egy varas békát teremtett, hogy ez a Haoma-t (halhatatlan-

ság italát) megsemmisítse ... A Minden-mag nev fa a Vourukasha-

tenger közepén ntt ; rajta megterem minden növény magja. Né-

hányan a gyógyítónak, mások a jól gyógyítónak, másoka mindent-

gyógyítónak nevezik . . . .»*)

Még szembetnbb lesz a czigány monda, az ó-germán és

perzsa mythos közti rokonság, ha egyes vonások összehasonlítását

is megkísértjük. Valamint a héber, úgy az iran eladás szerint a

két fa a paradicsom közepén áll, környezve számtalan más fától.

Yggdrasil is más fák közepett áll, mert a kilencz világrészt, mely a

világkris gyökereibl sarjad, erd néven jelölik. — Továbbá a

Zend-Avesta aokerena-fája, valamint a « szenvedésnélküli fa» is,

melyen mindenféle mag terem, egy nagy vízben a Vourukasha-

tengerben gyökerezik. Ez a tenger feltnen emlékeztet az Yggdra-

sil, ó-germán világkris közelében bugyogó forrásokra és czigány

mondánk «nagy vizére*. A perzsa • szenvedésnélküli fat csúcsán

egy sas fészkel és egy héja mintegy követül szolgál a sasfészek és

a Vourukasha-tenger közt. Az ó-germán világkris csúcsában szin-

tén sas ül, a fán pedig futkároz egy mókus fel és alá, a mi a

perzsa héja szerepét juttatja eszünkbe.

A germán mythosban és a czigány mondában, szintúgy a

perzsa mythos szerint is fán terem az els ember. Ez utóbbi azt

beszéli, hogy az aéletfájátroi Haoma, a halhatatlanság itala cse-

peg, mely hasonlít az Yggdrasil-röl folyó mézhez (Hunangfall) és

a czigány mese nagy fájáról hulló húshoz. A bibliai és czigány

mesebeli ördögnek megfelel a perzsa Ahriman vagy Angro-Mainyus,

ki egy varas békát vagy sárkányt teremt, hog? ez az élet fáját

elpusztítea. Ehhez viszont közel áll a germán Loki, %
) a Nidhöggr

*) Der Bundehesch, übersetzt von Dr, Ferdinánd Jmti.

*) L. Edda, Vegtamsquidha 15., Gylfi k. 49; Bragi k. 56, Oegir dr.

23, 24, 25. — V. ö. az ó-german Nidhöggr, Midgard-kigyóra vonatkozólag,

mely egyébiránt tengert is jelent, — Herodotos (IV. 8, 9, 36) azon helyét,
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kigyó atyja, mely szintén az Yggdrasil kiirtására törekszik. Löki

külömben, mint a bibliai ördög, Idun istennt szintén elcsábítja

almával. Löki, Ahriman és az ördög, a kigyók kíséretében elvisz-

nek bennünket az ókori assyr és babyloni oszlopokon látható

szentfához és az alatta lev Tiamat, tengeri kigyóhoz . . -
1
).

A világ teremtésérl szóló germán, perzsa és czigány mon-
dákban elforduló sas, méz, Haoma és a fáról hulló hús az ó-ind

mondában is ösmeretes, mert ez egy fáról emlékezik, melyen

mindenféle mag megterem, melyen minden fajta madárka isten

dicsségét énekli és melynek ágairól a Soma (méz) csepeg (Rig-

veda X, 81, 4. ed. M. Müller). De nemcsak a legrégibb Veda-iro-

dalomban, mely sok századdal elbb virágzott az Edda feljegyzésé-

nél, hanem az újabb Upanisad-ban is megtaláljuk e közös monda-

beli « világfa» nyomát.

A világteremtés mindezen mondáiban elforduló nagy víz,

élet-víz stb. újabbkori német mesékben sem hiányzik. Érdekes,

hogy a czigány monda bikája, mely az ördögöt elviszi, megfelel

a perzsa mythosbeli Abudad nev s-bikának, mely mint minden

élet foglalatja az stengerbl Vourukasha hullámaiból merül föl

és a földet jelképezi.

A görög költk és philosophusok közül számosan a világ terem-

tésérl szólva azt vélik, hogy minden lény a vízbl ered, e véleményre

nem csak a késbbi ó-ind mvekben, a Khandogya Upanisad-b&ji

és az ind bölcsész Kapila fejtegetéseiben akadunk reá, hanem az

ó-ind bölcseség legrégibb termékében, a Kig-Vedá-ban is, hol ezt

olvassuk (X. 129) : «1. Nem volt se lét, se nem -lét; sem leveg, sem

ég. Mi födte tehát a mindenséget ? Mi volt a tárgyak takarója ?

A víz mélysége volt-e vagy sem ? 2. Nem volt halál, sem halhatat-

lanság. Nem volt nap és éj közt különbség. Csak valami lélekzet,

lélekzet nélkül, gondolatba merülve. Ezen kívül nem létezett semmi.

3. Sötétség uralkodott; sötétségbe volt burkolva a mindenség, a
világtalan tenger. Akkor a pusztaságba burkolt semmibl kelet-

kezett a melegség. Feltámadt a hajlam, a szellem els csirája.

»

hol kigúnyolja a Skythák azon véleményét, mely szerint tenger veszi körül

a földet, melyben egy kígyó lakik, félig kígyó, félig n, — mely Heraclest

csábítgatja.

*) Sntifh George, The Chaldean Account of Genesis, 87—92. 1.

legelször hasonlító össze a bibliai mondát az assyr, ó-babyloniai és chal-

dái oszlopokon látható rajzokkal és töredékes feliratokkal.
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Ez a világteremtés erdélyi czigány mondájának rokonsága

más népek megfelel mythosaival, melyek nézetem szerint a terem-

tés egy közös s-árja mythosából, mint közös forrásból erednek.

Ezen czigány monda is arra utal bennünket, hogy majdnem min-

den monda srégi reminiscentiákat tartalmaz, habár bölcsészeti

és theologiai eszmék oltattak is az srégi törzsbe. Nincs kizárva

azon lehetség, mondja a híres német monda-búvár Kuhn Adal-

bert l
) az ó-germán Yggdrasil-re vonatkozólag, hogy a világfáról

szóló tan esetleg a fellegek képzdésének szemlélésébl származott,

mivel a fellegek fleg naplementekor ágas-bogas fa alakot öltenek.

Ejszak-Némethonban ily esti fellegeknek még ma is « Wetterbaum*

(idjárás-fa) a neve és az erdélyi szászok egy •kólbómich Hemeh-
rl (kahlbáumiger Himmel), lombtalan fajú égrl beszélnek, az

égen kering, váltakozó esti felhkre mutatva.

E néhány megjegyzésbl láthatni, hogy még sok és fárad-

ságos munkát kell végezni a mythos-búvárlat terén, míg ((össze-

hasonlító mythologiá»-ról szólhatunk. Kis értekezésemnek czélja

volt megczáfolni azon majdnem általánosan elterjedt nézetet,

(melynek egyébiránt Midiéi- Miksa, 2
) a híres nyelvész is híve),

mely szerint a világteremtés germán mythosa a keresztyénség

hatása alatt keletkezett volna; — másik czélja pedig az volt,

hogy a czigány népköltészet régi, becses termékeire a figyelmet

ismételve fölhívjam.
Dr. Wlislocki Henrik.

121. Sinopéi Theognisra.

Élve Theognis volt a nevem. Sinopéba' születtem.

Kégi barátságból Glaukos emelte e sírt. F. E.

l
) Die Herabkunft des Feuers, 20. 1.

a
) Dr. WindÍ8chmann Fr. Zoroastrische Studien (herausgegeben von

Dr. F/. Spiegel) ez. mvében legelször állítá a perzsa ós ó-germán világ-

teremtési mythos közt való rokonságot, melyet késbb Müller Miksa,

Chips from a Germán Workshop I. (Genesis and the Zend-Avesta) ez.

mvében, nagyon is személyeskedve, megczáfolni igyekezett.
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BESSENYEI ÉS DESTOUCHES.

(Vége.)

A mint a franczia s a magyar darab hsei egyeznek jelle-

mükre nézve, úgy a hsnk is hasonlítanak egymáshoz : a magyar
Szidalisz majdnem tökéletes hasonmása a franczia comtessenek.

Mint küls vonást, mely mindkettnél egyez, említhetjük

azt, hogy mind a két n rendkívül szép. Sanspair, a rideg philoso-

phus, a comtessenek már arczképébe is beleszeret. (I. 2.) Párménió

is elször mások leírása után alkot magának képet Szidaliszról

(Angyélika a III. felv. 3. jelenetében írja le: «01yan szép mint a
kiderült tavaszi nap» stb.) s azután elragadtatva felkiált: • Mi-

csoda lerajzolása az eleven természetnek ! » Titiusz pedig hozzáte-

szi: öElragadja a szívet !» (III. 3.)

Mikor a philosophusok aztán személyesen megismerkednek

azzal, a ki már ismeretlenül is elbájolta ket, mindketten hódol-

nak a szépség hatalmának. Midn Sanspair elször találkozik a
comtesseszel, megvallja, hogy az eredeti nagyban felülmúlja az

arczkép báját :

•Mais que 1'originál surpasse la copie !

Que plus je vous regarde et plus je le ressens,

Quoique votre portrait ait des traits ravissantst. (III. 7.)

Párménió is mikor megismerkedik Szidaliszszal, kénytelen

elismerni: «Nem találtam még ilyen teremtést, szebb VénusnáN.

(III. 6.)

De Szidalisz és a franczia grófné nemcsak küls szépségre

nézve hasonlók, hanem szellemi tulajdonságaikra nézve is. Mind a

kett eszes, mvelt, tudományosan képzett philosophn. A comtes-

serl atyja, d'Arbois marquis mondja el, mi mindent tud, alig van

tudomány, melylyel ne foglalkozott volna

:

«Elle a tout pénétré,

Croiriez-vous qu'á son áge elle est physicienne

Et pour dire encore plus, grandé Newtonienne ?

Newton, á son avis, est un divin esprit

Et De-cartes chez elle a perdu tout credit,

Que ne sait-elle point ? Prodige de mémoire

Elle posséde á fond chronologie, histoire,
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Géographie ; écrit tant en prose qu'en vers

Et parle également vingt langages divers*. (I. 4.)

Késbb a marquis némileg szemrehányáskép mondja leányának,

hogy a philosophia az hóbortja :

«De quoi vous mélez-vous? Chacun a sa folie.

La vtre par exemple est la philosophie.

Toujours Locke, Leibnitz, Descartes ou Newtont, (ül. 8.)

Hogy Szidalisz is philosophn, azt alig szükséges bizonyít-

gatni. Nem nevezi magát annak, de ez kitnik egész jellemébl.

neki is ugyanazon nézetei vannak, mint a philosophus Párménió-

nak, is kerüli az embereket, kárhoztatja a divatot s a fiatal embe-

rekben is els sorban bölcsességet keres. Angyélika mondja róla:

t Még elég bölcsességü ifjat kedve szerint nem találván, megvetett

benneteket*. (III. 3.) Késbb kitnik, hogy a múlt század egyik

kedvencz tudományában, a paedagogiában is jártas. (IV. 6.)

Úgy a grófné, mint Szidalisz a philosophusok szokása szerint

meglehets rossz véleményben vannak koruk társadalmáról*

A comtesse elárulja Sanspairnek, hogy — bár titokban — gylöli

a világot és visszakívánja a régi idk erényeit

:

Pour moi qui hais le monde et qui ne le fuis pas,

Je me borne a des voeux et je me dis tout bas :

Puissent la foi, l'honneur, la pudeur antique

Reprendre sur les coeurs un pouvoir despotique.

Aprés tant de rebuts qui font fait soupirer,

Vertu trop négligée, ose te remontrer*. (III. 7.)

Szintúgy gondolkodik Szidalisz is. Titiusz elmondja róla, hogy

•a társaságokat megunván, csak magában sóhajt és panaszol

»

és Angyélika azt találva, hogy ebben Szidalisz teljesen megegye-

zik Pármónióval, azt mondja ennek: «Azt gondolom, összejöhetné-

tek a világot szidalmazni ós egymást szeretni ». (III. 3.) A két phi-

losophn megvetése különösen a férfiak ellen irányúi. A grófné

hevesen kikel a korabeli férfiak ellen, különösen állhatatlanságukat

és htlenségüket rójja meg

:

* tDe tous nos jeunes gens vous connaissez les moeurs

Elles m'exposeraiént aux plus cruels malheurs.

Ce que j'ai vu me cause une frayeur mortelle,

Fidéle á mon époux je le voudrais fidélet. (V. 7.)
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Szidalisz még több megróni valót talál a férfiakban, a mint An-
gyélika elbeszéli Párméniónak: «Azt mondja, hogy ti férfiak csak
szerencséjét imádjátok, haszontalanok, hízelkedk vagytok, öltö-

zetben, gazdagságban keresitek dicsségeteket és nem annyira hív-

ségbül, barátságba], józan erkölesb ül, mint csak bujaságbúi sze-

rettek*. (III. 3.)

Ez elvekbl szigorúan véve annak kellene következnie, hogy
mind a franczia, mind a magyar philosophn épúgy vonakodjék a
házasságtól, a mint azt Sanspairnél vagy Párméniónál láttuk. Külö-

nös azonban, hogy a comtesserl a darab elején azt tudjuk meg,
hogy már férjnél volt, de férje vén volt és rövid id múlva öz-

vegyen hagyta. De megtudjuk azt is, hogy ama házasságot atyja

parancsának engedelmeskedve kötötte; most, hogy már önállóbb

gondolkozású, nem fogad szót, mikor atyja ismét ily érdekházas-

ságra akarja bírni. Az öreg d'Arbois ugyanis azt akarja, hogy
menjen nül Beausang marquishoz, a kire épen ráillik az a jel-

lemzés, melyet a comtesse a korabeli fiatalságról mondott. Ezért

vonakodik atyja kívánságának eleget tenni és inkább kész lenne

kolostorba menni

:

• Dans Tétat oú je suis la plus sombre retraite

Est ce qui me convient et ce que je souhaite*. (IV. 9.)

Szidalisz sem irtózik a házasságtól feltétlenül, anyjának azt

mondja: «Ne gondolja édes asszonyanyám, hogy bennem a ter-

mészet hibázott volna, és hajlandóságot férfiakhoz nem éreznék •.

{III. 4.) «Edes asszonyanyám, sohasem volt czélom a természettel

s kötelességemmel ellenkezni; ... de hogy adjam azoknak öröksé-

gül által magamat, kik mint alacsony rabok lábamnál fetrengvén

csak termetemet, tekintetemet, vagy gazdagságomat bálványoz-

zák. . . . Nékem nem kell rab, hanem férj és olyan férfiú, ki bels
tulajdonságaimért inkább, mint küls tekintetemért szeressen.

t

(I. 6.)

Midn azután e két büszke n megismerkedik azzal, a ki

megfelel a valódi férfiúról és férjrl alkotott fogalmuknak, akkor

k is megadják magukat a szerelemnek. E nk szerelmi szenvedé-

lye egészen úgy fejldik, mint a két philosophus szerelme. Mind-

ketten, mikor másoktól hallják a philosophus leírását, óhajtanak

vele megismerkedni. Mikor a találkozás megtörténik, mindketten

megvallják, hogy boldogok lennének, ha is szeretné ket

:
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Comtesse : Ah ! S'il pouvait rn'aimer que je serais heureuse !

(in. 7.)

Szidalisz : Ah ! Ki hozhatná Párméniót oly nagy szeretetre, mint

a minért szívem fohászkodik ! (IV. 2.)

Kívánságuk ezalatt már teljesült is, a szerelem nyila a hideg philo-

sophus szívét is megsebzetté, megtörténik a kölcsönös vallomás s

végre a boldog egybekelés.

Ezek tehát azon vonások, melyeket megtalálunk úgy a fran-

<szia comtesse, mint a magyar Szidalisz jellemében. De ez alak

jellemzésénél Bessenyei önállóságot is mutat, a mennyiben Szida-

liszban találunk egy-két oly vonást, melyek a comtesseben nin-

csenek meg.

Ilyen mindenekeltt az, hogy Szidalisz a magánosságot ked-

veli («a társaságokat megunván, csak magában sóhajt és panaszol.*

III. 3.) a grófné ellenben, bár, mint fentebb láttuk, bensleg meg
van gyzdve kora társadalmának romlottságáról 8 bár szavaiból ki-

tetszik, hogy kevés örömet talál a nagyvilág zajában («Je jure á vos

genoux, que je quitte le monde et sans trouble et sans peine.»

V. 7), de azért mégis czélszerünek tartja, ha a bölcs sem kerüli a

társaságot, hanem mint korának gyermeke korának él és korához

alkalmazkodik («Je veux qu'á son siécle un sage s'accomode.*

III. 7.) és Sanspairtl is azt kívánja, hogy ha férje lesz, hagyjon

fel emberkerül magaviseletével. Szidalisz és a comtesse a divat-

kérdés dolgában is eltérnek egymástól. Szidalisz, épúgy mint Pár-

ménió és Sanspair kárhoztatja a divatot és követit (III. 3.), a com-

tesse ellenben azt tartja, hogy ha a bölcs belsejében nevet is a

divatos szokásokon, azért külsleg is kövesse azokat, hogy ne

lássék különcznek, («Un sage suit la mode et tout bas il s'en mo-

que.» ül. 7.) és ép oly kívánatos, hogy a n is engedelmeskedjék a

divatnak. («Se tenir au niveau des femmes ordinaires, s'asservir á

la mode, en parler doctement, voilá ce qu'elle dóit affecter poli-

ment.» III. 7.)

E két vonást tekintve tehát külömbséget st ellentétet talá-

lunk a comtesse és Szidalisz között. Azt hiszem, ez ellentétet nem
nehéz megfejtenünk. Destouches darabjában a comtesse arra tö-

rekszik, hogy a társaságról és a divatról való nézeteit Sanspair is

kövesse s ez a kívánság a philosophus lelkében egész küzdelmet

idéz el, úgy hogy kész volna szerelmérl is lemondani csak azért,

hogy elveihez h maradjon. (»Moi devenir un fat ? Un étourdi ?

Phllologiai Közlöny, vm. 7. 51
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Madame, quand vous inspireriez la plus ardente flamme, vou8 ne
me feriez pas varier un moment.» III. 7.) és késbb csak nagy ne-
hezen teljesíti kedvese kívánságát. (V. 9.) Bessenyei valószínleg

ezen küzdelemtl és áldozattól akarta megkímélni bsét s ezért a
hsn jellemébl elhagyta e vonásokat. Egyáltalában arra törek-

szik, hogy Szidalisz jellemét a Párménióéval lehetleg egyenlnek
rajzolja, hogy szerelmüket a legcsekélyebb disharmonia se za-

varja meg és nekünk ne legyen okunk aggódni jövendbeli bol-

dogságukon.

Külömben a divatról s a társaságról való vélemények elté-

rését illetleg tekintetbe jönoek maguknak a szerzknek nézetei is.

Bessenyei határozottan ellensége volt a divatos fényzésnek, míg
Destouches ugyanazon elveket vallotta, melyeket vígjátékában a
comtesse szájába ad. A darabhoz írt elszavában ugyanis azt

mondja, hogy a bölcs ember úgy tesz legokosabban, ha nem bot-

ránkozik meg a divaton és ha arra szorítkozik, hogy a világ rom-
lottságán panaszkodik, a nélkül, hogy megszakítaná a társasággal

való érintkezést. 1
)

Az eddig fejtegetett jellemeken, a philosophuson s a philo-

sophnn kívül mind a franczia, mind a magyar vígjátékban még
egy nalak válik ki : a philosophus húga, ki a franczia darabban

Julié, a magyarban Angyélika nevet visel. Ez eleven, vidám leány

mindkét darabban egyenes ellentéte a komolyabb philosophus

jellemeknek. Julié a philosophusok életmódját félszegségnek, ma-
gukat a philosophusokat szörnyetegeknek tekinti, a mint Sanspair

mondja húgáról

:

«Un homme simple, uni, bien lóin de la toucher

Est un monstre á ses yeux et n'ose l'approcher. » (II. 7.)

és Julié maga megvallja, mily szánakozással tekint philosophus

-

bátyjára

:

«Moi, de mon cóté

Je regarde en pitié sa singularité.

»

(II. 1.)

Ugyanez a gondolkozásmódja Angyélikának is. Bátyját Párméniót
félig szintén, félig tréfásan megkérdi: «Mondd meg nekem édes

*) L'homme singulier. Avertissement. Oeuvres c!e Destouches IV.

pair. Iái.

'
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bátyám, hogy hát te mi módon lehetsz olyan ízetlen, büzetlen, ko-

mor állat ?» (I. 4.) és is sajnálkozik a philosophuson : «Beh kár

ilyen szép elmének és szivnek nem szeretni !» (I. 4.) Természetes,

hogy az ily gondolkozású, kissé könnyelm lényrl, bátyja a józan

philosopus nem vélekedhetik nagyon kedvezen, st kételkedik ép

eszében is. Sanspair kétszer is (I. 4. és II. 7.) «/bZZe» -nak nevezi

húgát s ezt Julié is tudja : («Mon frére me croit folle*. II. 1.) Pár-

ménió is azt mondja Angyélikának : «Szép vagy, szép, szép, csak

kár hogy nincs eszed », s e szavakkal küldi el: «No eredj, lódulj,

nincs eszed, hagyj magánosságomban. » (I. 4.)

Könnyen érthet, hogy mind a két leány nagyon keveset

tördik a szellemiekkel, szerintük mindig a szépség a fczél (Julié

:

aPour moi le bel air est la perfectionw. II. 1.; Angyélika: «Edes

bátyám, csak szép legyek, nem búsulok én az eszemen*), ezért

fel kell használni minden eszközt, mely alkalmas, hogy azt el-

mozdítsa vagy kell világitásba helyezze. A legalkalmasabb eszköz

erre természetesen a divat. Julié szintén megmondja, hogy a divat

követése nélkül a n nem is lehet szép, ezért neki a divat legfbb

törvénye :

«Je fais roon plus grand sóin du sóin de me parer.

Eien ne me flatte plus qu'une mode nouvelle

Car, sans étre k la mode, on ne peut étre belle,

La plus extravagante a des gráces pour moi

Et la mode, en un mot, est ma supréme loi». (II. 1.)

Hogy Angyélika ish követje a divatnak és hogy ö is szereti a pipe-

rét, azt látjuk személyleírásából: « Angyélika, tiszta fehér tafotában,

rózsaszínnel bodrozva, egy nagy bokrétája van, mely fél mellyét

árnyéka alá veszi; feje meg van rakva gyöngygyei virágokkal*; s

a mint így belép bátyjához, ezt mindjárt itéletmondásra szólítja

fel: «Nézz meg kérlek, jól vagyok-e öltözve, mert ma gyzedelmes-

kedni akarok. » (I. 4.)

Magától értetdik, hogy a magánosságtól mindketten irtóz-

nak és csak társaságban érzik jól magukat. Julié a magános életet

borzasztó rabszolgaságnak («affreux esclavage») nevezi és elismeri,

hogy Lisettenek igaza van, mikor azt mondja neki

:

«Vous n'étes point faite

Pour trouver des douceurs en fond d'une retraite

Vous y mourriez d'ennuis*. (II, 1.)

51*
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Angyélika is szereti a társaságot, megvallja, hogy «azt kíván-

nám, hogy az egész világ szeretne § (I. 4.) és «magánosságban

gunnyasztó » bátyját is rá akarja bírni, hogy menjen vele emberek
közé: «Ne magánoskodj itt kérlek, gyere szeretni te is a világba

emberek köze, mit mormolsz itt magad a szép szokásokra s a jó

természetre*.

Ily nézetek mellett nem nehéz nekik oly ifjút találni, a ki

egyformán érez velük. E rokon szívet Julié d'Arbois grófban, Angyé-

lika Liliszben leli föl.

Úgy d'Arbois, mint Lilisz meglehetsen háttérbe szorulnak s

jellemük is sokkal haloványabb mint az emiitett személyeké. k
egészen koruk társadalmának gyermekei, szeretik a társaságot,

ügyes csevegk, divatosan öltözkednek, udvariasak, szeretetremél-

tók és mindenekfelett áldozatra kész, h szeretk. E vonásokat,

melyek mindössze sem alkotnak kidomborodó egyéni jellemet,

megtaláljuk d'Arbois grófban ópugy mint Liliszben.

Míg a franczia darabban a philosophus pár ellentétéül csak

egy szerelmes pár lép fel, addig Bessenyei kettt hozott a szín-

padra : az egyik Angyélika és Lilisz, a másik Titiusz és Berenisz.

Hogy e két utóbbi személy fellépése egészen indokolatlan, azt már
a vígjáték cselekvényének tárgyalásánál említettük, itt még csak

hozzáteszszük, hogy mint jellemek is az els párnak gyengébben

rajzolt, haloványabb képmásai, az legjellemzbb tulajdonságuk

is az, hogy szerelmesek.

E személyeken kívül Bessenyeinél még egy nalakkal talál-

kozunk, Eresztráv&l, Titiusz és Szidalisz anyjával. Eresztra a sze-

ret gondos anyja typikus képe. Leányát Szidaliszt a helyes útra

akarná téríteni, igyekszik t rábeszélni, de midn végül látja, hogy

leánya saját nézeteivel is boldogul, is teljesen meg van elégedve

a kifejléssel. Eresztrának a franczia darabban az öreg d'Arbois

marquis felel meg. A marquis is 'hatni akar philosophus leányára,

bár nem annyira rábeszéléssel, mint inkább apai jogainak és apai

szigorának emlegetésével. Midn aztán az leánya is a maga
módja szerint boldog lesz, a marquis is meg van elégedve a dol-

gok fordulatával és elismeri, hogy Sanspairnél jobb vöt nem is

kívánhat.

A fcselekvény mellett, melynek személyeit az eddigiekben

összehasonlítottuk, mindkét darabban, mint említettük, egy cseké-

lyebb jelentség mellékcselekvényt találunk, a szolga s a szóba-
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lány viszonyát. E két személy a franczia vígjátéknak régóta ked-

velt alakja volt s ezért Destouches darabjában is nélkülözhetetle-

nek. Destouchesnál a szolga Pasquin, a szobaleány Lisette,

Bessenyeinél a szolga Lidás, a szobaleány Lucinda. Az apró cse-

lekvény, mint említettük, hasonló mind a két darabban, a jelle-

mek azonban abban eltérnek, hogy a franczia darabban e cselédek

is finomabbak, mveltebbek, a legnagyobb udvariassággal beszél-

nek egymással, míg Bessenyei magyaros alakoknak rajzolta az

övéit, a kiknek egészséges természete nem tür meg semmi mester-

kéltséget és érzelgsséget.

Eddigi tárgyalásunkban Bessenyei vígjátékának összes sze-

mélyeit visszavezettük mintáikhoz s igyekeztünk kimutatni ezek-

hez való hasonlóságukat. Csak egy személy maradt még hátra

:

Pontyi. Eszünk ágában sincs a tsgyökeres magyar nemest vala-

mely franczia jellem képmásául feltüntetni, de talán nem fejezünk

ki nagyon vakmer dolgot, midn azt állítjuk, hogy egy ily alak

felléptetésének gondolata nem Bessenyei agyában támadt. Ily gúny

tárgyává tett falusi nemesekkel nem egyszer találkozunk máit szá-

zadbeli franczia vígjátékokban. így pl. ugyancsak Destouchesnak

•La fausse Ágnese ou le poéte campagnard» ez. vígjátékában

szintén egy ilyen falusi nemes, a ki a mellett nagy költnek is

tartja magát, van felléptetve s ezt a házi kisasszony (a kinek An-

gélique a neve, épúgy mint Bessenyei darabjában) bolonddá tartja.

És magában a «IThomme singulier»-ben is elfordul egy ily alak,

a korlátolt esz Garouffiere báró, a ki meg van gyzdve, hogy

Julié fülig szerelmes beléje, de végül d'Arbois gróf kiadja neki az

utat. A szerepl személyek mindnyájan hígvelej falusi embernek

tartják (un campagnard, un sot. III. 3 ; un trés-plat campagnard

IV. 7.) Nem tartjuk tehát lehetetlennek, hogy Bessenyei innen

vette az inspirátiót Pontyi alakjának megalkotására. Máskülönben

azonban Garouffiere bárónak semmi hatása nem volt Pontyira. Ez
alakot, melyben semmi idegen íz nincs, Bessenyei valósággal meg-

teremtette és a személyek névsorában Pontyi neve mellé joggal

tehette jelzül : • igaz magyar*.

Atnézetül egymás mellé állítjuk az összehasonlított szemé-

lyeket, a mint azok a franczia s a magyar darabban egymásnak
megfelelnek

:
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Destouches : •Vhonime singidier » -jében : Bessenyei •Philosophus»~ábstfi :

Le comte de Sanspair. Parménio, philosophus, nemes ifjú.

Le marquis d'Arbois. Eresztra, özvegy nemes asszony.

Le comte d'Arbois, fils du marquis. {™.us
>
Ereszt™. fia.

u \Lüisz, nemes ifjú.

La comtesse, fiHe du marquis. Szidalisz, Titius testvérhúga.

Julié, 8oeur de Sanspair.
ÍAngyélika, Párménió testvérhúga.

r {Berenisz, nemes leány.

Le báron de la Garoufjiére. Pontyi, gazdag nemes ember,
igaz magyar.

Lisette, femme de chambre. Lucinda, Szidalisz szolgálója.

Pasquin, valet de chambre. Lidás, Párménió szolgája.

Két személynek («Gorju, maitre d'hótel de Sanspair* és

«La Fleur, laquais de Sanspair») a magyar darabban nincs meg-
felel alakja.

A cselekvény menete és a jellemek rajza tehát majdnem
azonos a Destouches darabjában és Bessenyei vígjátékában.

A franczia dráma hatása azonban még többre terjed, mert Besse-

nyei eladása módjában, stílusában, a vígjáték dialógusában is rá

lehet ismernünk. Ennek részletes bizonyítása azonban egyrészt nem
is lehetséges, másrészt a legaprólékosabb subtilitások fejtegetésé-

hez vezetne, azért e tekintetben arra szorítkozunk, hogy Nisard

azon szavait idézzük, melyekkel Destouches vígjátékait jellemzi, de

a melyek ráillenek az akkori franczia vígjátékra általában : «Des-

touches darabjainak erkölcsrajza*, úgy mond Nisard, «mely jám-
borabb mint igaz jellemei, melyek a darab végén múlhatatlanul

megjavulnak, párbeszédeiben az udvarias társalgási hang, mely
inkább a diplomatiai jegyzékváltás nyelvéhez hasonlít s végre sze-

mélyeinek a congressusok zöld asztala körül ül államférfiak hi-

deg udvariasságára emlékeztet magatartása, mindez nem annyira

a nagy közönség, mint a házi színházak családi köre számára lát-

szik írva lenni. »
l
)
Mindezt elmondhatjuk Bessenyei vígjátékáról

is, az személyei is ezen udvarias, hideg társalgási hangon szól-

nak ( maga mondja az «Ágis tragédiája* -hoz írt elszavában:

«Minden mesterség abban áll, hogy a beszélk illendképen be-

széljenek*), csakhogy e tekintetben stílusunk akkori fejletlenségé-

nél fogva nem érhette el azon kellemet, könnyedséget és folyé-

konyságot, mely a franczia vígjáték nyelvét jellemzi.

1
) Nisard : A franczia irodalom története. Ford. Szász Károly. 18SO.

IV. k. $!18. 1.
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A mi a küls alakot illeti, Destouches darabja a franczia

dráma szokásos versformájában, alexandrinusokban van írva, a

Bessenyeié ellenben prózában. Hogy Bessenyei itt nem használta

a verses alakot, mint tragédiáiban, az is franczia befolyásnak tu-

lajdonítható. A francziák a classicismus korszaka óta a vígjátékot

csak úgy tekintették költi fajnak, ha versben volt írva. 1
) Diderot

felléptével azonban mind általánosabbá vált azon nézet, hogy a

dráma, fleg a vígjáték, inkább bír a természetesség színével, ha a

mindennapi élet nyelvében, prózában van írva. Már Destouches is

vígjátékai harmadrészét (21 közül 7-et) prózában írta és a külföld

példájára Bessenyei is kötetlen beszédben írta meg «Philoso-

phu8»-át.

Hasonlítsuk össze végül a két darab czímét is. Mind a két

író fhsérl nevezi el darabját, a külömbség az, hogy Destouches

különcznek, Bessenyei pedig philosophusnak nevezi. Az elnevezés

ez eltérését a szerzk felfogásának külömbsége okozta, mert a

mint említettük, Destouches nézete szerint az emberek kerülése és

a divattal való ellenkezés különczczé teszik az embert, holott

Bessenyei nnn osztozott e nézetben és azért hsét egyszeren phi-

losophusnak mondta. Hogy külömben Párménió époly különcz

mint Sanspair és Sanspair époly philosophus mint Párménió, az

jellemeik összehasonlításából is kitnt. Itt még csak azt jegyzem

meg, hogy bár Sanspair a vígjáték czímlapján nincs is philosophus-

nak nevezve, magában a darabban ezen a néven is elfordul. Egy
helyen pl. maga nevezi magát philosophusnak

:

• Malheureux que je 6uis ! Je sens couleur mes larmes !

Quelle faiblesse indigne! Un philosophe!* (IV. 10.)

egy más alkalommal meg húga sorolja t a philosophusok kate-

góriájába, midn így szól hozzá

:

• Pour qu'un homme me plaise, il faut qu'il vous ressemble,

Si quelque philosophe a du penchant pour moi,

Me voilá toute préte á lui donner ma foi». (IV. 3.)

Az eddigiekben, azt hiszszük, sikerült kimutatnunk, hogy Bes-

senyei fPhilosophus»-ának Destouches «Különcz»-e volt mintája.

Keszler József, mint említettük, a aL/homme singulier» mellett

*) Lessing említi (Hambg. Drarn. XIII.), hogy Moliére halála után

még ez utóbbi prózai vígjátékait is verses alakba öntötték.
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Destouches egy másik darabjának a tPhilosophes amoureux*-nek

is hatást tulajdonított Bessenyei vígjátékára, kivált a fszemélyek
jellemrajzára. Nézetem szerint Bessenyei darabjának úgy cselekvó-

nye, mint jellemei teljesen kifejthetk magából a fKülöncz»-bl is

és több darab együtthatásának feltételezése a valószínség rovására

történik. De ha szemügyre is veszszük Destouches e másik da-

rabját, nem találunk benne sok rokonságot a Bessenyeiével, oly

vonásokat pedig épen nem, melyek nem volnának meg már a
•Különcz»ben.

A «Philosophes amoureux* rövid taralma a következ. Li-

sidornak két fia vau, az idsbik, Léandre, nevelje és barátja (Da-

mis) befolyása alatt philosophussá lett, míg a fiatalabbik, Clitandre,

élni vágyó világfi. Lisidort meglátogatja régi ismerse Folemon
leányával Clarice-szel és ezekkel együtt Polemon testvérhúga Ara-

minte és ennek leánya Artenice is. Léandre már régebben vonzó-

dott Glaricehez és Damis Artenicehez s szerelmük lángja most
még hevesebben fellobban. Azonban egyikük érzelmei sem találnak

viszonzásra, Clarice tetszését Clitandre nyeri meg, míg Artenice

Léandrebe szeret. De az apák kívánságára Léandre és Clarice el-

határozzák egybekelésüket és Damisnak is sikerül Artenice kezét

elnyerni. Már csak a házassági szerzdés aláírása van hátra, ekkor

Léandre kijelenti, hogy Clariceröl lemond s átengedi t öcscsének

és ugyancsak öcscsét teszi vagyona birtokosává is, ö maga csak egy

kis jószágot tart meg, melyen philosophusi nyugalomban fog élni.

E száraz kivonatból is kitnik, hogy e dráma cselekvénye a
Bessenyei vígjátékáéval épen nem egyezik. De nagyon kevés hason-

lóság van a jellemek közt is. Léandre igaz, hogy szintén philoso-

phus, de másban nem is egyezik Párménióval vagy Sanspairrei,

st jelleme épen ellenkez fejldést mutat. Mig Párménió és

Sanspair a darab elején vonakodnak a szerelemtl és csak késbb
engedik át magukat hatalmának, addig Léandre már a darab ele-

jén szerelmes és szenvedélye mindinkább növekszik, de a darab

végén elnyomja ezt, úgy hogy itt az ész gyzedelmeskedik a szí-

ven. Artenice is épúgy mint Szidalisz és a comtesse müveit, tudós

n, de különben egészen mellékes szerepe van és jelleme is külöm-

bözik emezekétl. Míg ezek határozott jellemek, a kik akaratukat

keresztülviszik, addig Artenice alárendeli magát mások akaratának

és a véletlennek : szerelmes Léandrebe, de mivel ez nem viszonozza

szerelmét megelégszik Damisszel is.
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Keszler József ezenkívül még Palissot egy drámájának, a-

• Comédie des philo8ophe8*-nük is tulajdonít a Philosophusra befo-

lyást, a mennyiben Bessenyei • saját philosophnjét Gidalicenak

nevezte, épúgy mint Palissot a magáét ». Itt tehát épen csak &

névegyezésben lehetne befolyást látni, mert ama darab cselekvé-

nye annyira elüt a Bessenyeiétl, hogy »'gyéb hatásról szó sem

lehet. De ez esetben a két név egyezésébl sem lehet ily

hatásra következtetni, mert az efféle francziásított görög nevek

(pl. Ariste, Cléon, Clitandre, Dámon, Damis, Lisimon, Lisi-

dor, Léandre, Lycandre, Lysidas stb. férfinevek ; Araminte, Arte-

nice, Bérenice, Belise, Celíante, Celiméne, Dorante stb. ni nevek)

közös birtoka voltak a francza vígjátékoknak s ezen közös birtok-

ból merített Bessenyei is a nélkül, hogy kimutathatnék, hogy köz-

vetetlenül melyik franczia darabból vette személyei neveit. így

pl. épen Szidalisz nevével Destouchusnál is találkozunk, egyik

vígjátékban («Le dissipateur») ugyanis a szerepl személyek sorá-

ban van: «Cidalise, jeuue coquette*. Bessenyei egy másik nalak-

jának, Angj'élikának neve pedig négyszer fordul el Destouches

darabjaiban, úgymint az «Envieux»-ben (« Angélique, niéce d'Ara-

minte»), az «Obstacle imprévu » -ben (« Angélique fille de la com-

iesse»), az «Amour usé»-ben (*Angélique, jeune orpheline») és a

már említett «La fausse Ágnese » ez. vígjátékban.

Fejtegetésünk eredménye tehát az, hogy Bessenyeinek «Phi-

losophus»-a megírásánál Destouches aL'homme singulier»-je szol-

gált mintájául és forrásául. De e mintát épen nem utánozta szol-

gailag, e forrásból nem merített lelkiismeretlen módon. Tárgyalá-

sunk folyamán többször alkalmunk volt rámutatni, hogy bár

vígjátékának anyagát, a cselekvény elemeit és a jellemek vonásait

majdnem kivétel nélkül a Destouches vígjátékából merítette, azok

alkalmazásában és csoportosításában, ha nem is ügyességet vagy

mvészi belátást, de mindenesetre önállóságot tanúsított. Bessenyei-

nek csak érdemül róhatjuk fel, hogy midn a magyar vígjátékot

magasabb színvonalra akarta emelni, a franczia vígjátékhoz for-

dult mintákért. Hogy újabb irodalmunk úttörje e részben is he-

lyes irányt követett, azt bizonyítja azon siker, melyben a magyar

közönség e vígjátékot részesítette és bizonyítja azon tény, hogy

újabb vígjátékirodalmunk történetét Bessenyei «Philosophus»-átóí

számítjuk. Pktz Gedeon.
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PINDAROS ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE.

(Vége.)

Hatodik Fejezet. Az aeginai ódák. l
) Pindaros utolsó évei. Halála.

Tizenegy ódában zengi Pindaros Aeginát, régi nevén Oinóné-t,

az ((istenkedvelte, » « vendégszeret^ «jól rendezett* szigetet, a

« dalszeret »-t, a aföld gyöngyét,* az Aeakidák uszilárdfalú szék-

helyét,* a vendégek « oszlopát,* melynek igazsága és vendégszere-

• tete messze tündöklik, s ahol Themist, a részrehaj latlan ítélet szó-

vivjét tisztelik. A ki érti a módját, — így a költ — , annak ezer

és ezer út áll rendelkezésére, hogy a szigetet dicsíthesse. Lakóinak

tettei elhatnak a Nilus forrásáig és a Hyperboreeusok földjéig. Mert

«nincs oly barbár, vagy idegen nyelv város, mely nem hallotta a

hs Peleusnek, az istenek boldog vejének hírét, mely nem ismeri

telamoni Aiast és apját.*

Pindaros már korán összeköttetésben állt aeginai elkel
családokkai, — tán a Thebap és Aegina közti ama szoros viszony-

nál fogva, mely a két hely közös mythosi eredetére nyúlik vissza.

Az a bens, költnknél oly ritka melegség, mely aeginai ódáiban

itt-ott felvillan, megsejteti velünk, hogy a bájos sziget aligha nem
költnk kedvencz tartózkodási helye volt. Hogy gyakorta megfor-

dult rajta, azt ódáinak egyes kifejezései is mutatják.

Az aeginai ódák korántsem ölelnek fel oly tágas kört, mint
pl. egy Hieron vagy Gelon fejedelmi személyéhez szóló ódája köl-

tnknek. Nem is emelkedik fel bennök oly magas ethicai állás-

pontra, mint mikor az olympiai ódák egyikében az emberi termé-

szet korlátairól oly hatalmas képet nyújt, vagy mikor az istenség

erejét szembe állítja az emberi gyengeséggel, és ide vonatkoztatja

azután a költemény specziális viszonyait. Az aeginai ódákban az

erkölcsi szempont alig szerepel. A költ inkább a hst s annak
szülvárosát, Aeginát, teszi eltérbe, melynek dicséretében igazán

kifogyhatatlan.

1
) Ez ódák nagyobbára költnk életének második felébe esnek ugyan,

de van köztök olyan is, mely ifjabb éveiben készült. Mi itt közösen tár-

gyaljuk a fbbeket. Indokolja ezt egyrészt Pindaros költészetének egysége,

másrészt a megitélés kényelmessége, végi pedig e dolgozat szerkezetéuek

áttekinthetsége.
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Némileg politikai események befolyása alatt készült a 8-ik

nemeai óda. Ugyanis, mikor Aegina meghódolt a perzsáknak, az

athéniek bepanaszolták Spártában. A spártaiak erre az aeginabelie-

ket hazaárulással vádolták és meggyalázták. Az athéniek ellen

irányúi tehát a költemény éle, különös tekintettel arra, hogy az

irigy emberek visszaélnek a szó igazságával, mint ez a szerencsét-

len Aias sorsán is megismerszik.

E politikai alaphangúlatnak hire sincsen az idrendben

következ három ódán, melyek a Psalychidák dicséretébe szegd-

nek : az 5-ik nemeai, a 4. ós 5-ik isthmiai óda.

Az elsben Pytheas veleszületett bátorsága és erénye magasz-

taltatik. Peleus, az Aeakidák e rokonszenves alakja volt az, a kin az

állhatatosság, a család si erénye, a maga valójában megbizonyult.

Jutalmul az isteni Thetist nyeré feleségül. «A természetadta sors

uralkodik mindenben.

»

Az isteni gondviselésnek ezen odaadó szeretete, melylyel az

emberbe a tehetségek csiráit helyezi, vörös fonálként húzódik végig

a költn, s rejtett eszméje annak a két költeménynek is, mely

Phylakidas, Pytheas testvére gyzelmeit tárgyalja. Derék apja csak

akkor fogja majd elérni vágyai netovábbját, ha a fiú olympiai gy-
zelmet arat. Ebbeli kívánsága bizonyára be fog teljesedni, mint a

mesebeli Heraklesé, mikor Telamonnak megjósolja, hogy fia olyan

leszen, mint az oroszlán (V. isthm.). Arany és gyzelmi dicsség—
így oktat a költ — isteni adományok : ezért törekszik rá minden

ember. A kinek azonban, elérve a kettt, még dalban is meg van

örökítve a neve, az elérte az emberi siker netovábbját.

Ezen szerencsének lön részese Phylakidas. Pindaros t
akarja magasztalni, kit a dics Aegina, annyi sok hstett szül-

anyja, fiának vallhat. Trója bukása, Kyknos halála, Hektor, Mem-
non, Telephos — s mindmegannyi név, melyeket a barbár nemze-

tek ajkai iszonyként rebesgetnek, Aeginára emlékeztetik a költt.

Hisz csak nem rég is, Salamisnál, oly kiváló részök volt az segina-

belieknek a diadalban

!

Salamis ! Mi örömmel teljes hangokat csal ki e szó költnk

belsejébl ! S mégis a közös szabadság feletti kéj érzetébe fájón

belekondúl a szülvárosát ért szerencsétlenség vészharangja. H
fia lelkét búbánat fedi, mely azonban költi hivatása gyakorlatától

nem riasztja vissza. Meg akarja énekelni Kleandrost, (VII. isthm.),
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az isthmosi gyzt, ki Peleus és Achilles seit újra emlékébe hozza
az utókornak.

Egy másik szigethsnek, Aiasnak, meg Neoptolemosnak

ragyogó példáira hivatkozik a költ, midn a sokat vitatott 7.

nemeai ódában Sogenés diadalát magasztalja. Gyzelmi ódával van
itt is dolgunk, a nélkül azonban, hogy a rejtett tendenczia kikerül-

hetné figyelmünket. A költemény apológia is egyszersmind azon
igaztalan váddal szemben, hogy Pindaros egyik paeanjában az

aeginaiak nemzeti hsét, Neoptolemost becsmérelte volna. Midn
tehát a dal hatalmáról szól, e gondolatot egyszersmind tovább fzi
és ama vád megczáfolására használja fel.

De míg ilyképen ezen apológiái elem itt-ott lapossá teszi a
költeményt s a hatás teljességét gyengíti, — addig a rákövetkez

ódákban ismét feltnik a versenygyzelem zavartalan közvetlen-

ségti lelkesedése a költ részérl. Ezen ódák, — szám szerint 5 —
több-kevesebb bizonyossággal a 458-ik év körül esnek: a ül., IV.

és VI. nemeai, a VIII. pythiai és a VIII. olympiai óda.

Múzsa, jövel Aegina szigetére — ilyesformán kezdi költnk
Aristokleidés nemeai gyzelmének évfordulójára készült ódáját

(III. nem.), — mert az Asopos vizénél várva várnak «az édes szavú

ünnepi dalok » ifjú lantosai. Hadd zengjem el dicsít dalomat, úgy
mond, melynek tárgya lészen az a föld, hol valamikor a Myrmi-
dónok, Aristokleidés sei laktak. S valamint a tengereket s legtávo-

labb földeket bejáró s szörnyebbnél szörnyebb állatokkal megbirkózó

Herakles szilárd oszlopokkal határt szabott törekvésének, úgy
Aristokleidés is elégedjék meg diadalával, melynél szebb nem ada-

tott földi embernek.

De minek Heraklest emlegetnem, szövi gondolatait tovább a
költ, mikor annyi dicsfénytl koszorúzott hse van Aeginának is ?

íme, ott van Thetis férje, a bátor és állhatatos Peleus, ott van az

Amazonok megbirója, Telamon s ott van végre a természetes er
gyermeke, Achilleus, ki már gyermekkorában bámulatra ragadá az

isteneket. «A veleszületett tehetség nagyot nyom a latban. A ki

eltanulta mesterségét, hitvány ember. Egyszer ebbe, másszor abba
kapva biztos lábon sohse áll, s tömérdek erényt félig ízlel csak.

Aristokleidés nem ilyen ember : tehetségével úgy kimagaslik mások
felett, miképen a királyi sas felülmúlja az alacsonyan kúszó

varjut.

»

Ezzel a lendületes hasonlattal végzdik ez a szép költemény,
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mely a költnek meleg érdekldését Aegina iránt jobban bizonyítja,

mint akármelyik más. Mert alkalmiság és eszme ritkán található

oly ügyes összhangzásban, mint itt. A speciális eseményt a költ

általánosítja, s eszmei tartalom révén örök érvényre emeli. Ez az

eszmei tartalom pedig az s-természet kegyébl fakadó zseniális

ernek méltányló elismerése. Oly gondolat, melylyel igen sokszor

találkozunk költnk ódáiban. « Bölcs, a ki természettl fogva sokat

tud.» « Minden, a mi a természetbl fakad, szerfelett hatalmas.*

«A veleszületett jellemet nem változtatja se a sávos róka, sem az

ordító oroszlán. » • Minden dologban a veleszületett sors dönt.»

Ezt a termószetadta tehetséget a költ dalában különös

figyelmére méltatja. A mi sokat mond, ha tudjuk, mi magasra

becsüli saját költészete hatalmát. Csak Timasarchos nemeai diada-

lára kell hivatkoznunk, melynek magasztalása közt (IV. nem.) elég

világosan megérezteti velünk költi önérzetét. Itt minden a költi

dicsítés értékére vonatkozik. A dal hatalmáról szól mind a mennyi

kitérés; oda irányúi Euphanesnek, mint lantosnak felemlítése;

ugyanerre vonatkoztatható az is, hogy a felsorolt Aiakidák egytl-

egyig királyok, a kik pedig költnk felfogása szerint legméltóbbak

a zeng koboz énekére.

Mindez persze legrokonszenvesebb, mert legszintébb módon
akkor nyilatkozik, midn a költnek alkalma nyílik magát Aeginát

venni ajkára. Ezt teszi a VIII. olympiai ódában, mely Alkimedón-

nak szól. A hös annak a dics Aeginának szülötte, mely srégi

idktl fogva az istenek különös kedvezósének örvendett. Zeus az

Alkimedón háza véd istene; Zeus adta meg a két testvérnek a

gyzelmet ; Zeus jósdája mondotta meg elre Alkimedón diadalát.

Zeusnak a fia volt Aiakos is, az aeginai helyi hsök apja.

Aiakos utódai, az Aiakidák, minden seginai ódában szerepel-

nek. Pindaros a rólok szóló mondakört teljesen kimeríti s geniusa

találékonyságával még gazdagítja is. Neki e részben a Teth-

mos szabta ki eljárását, mely az önálló felfogásnak igen sokszor

útját vághatta. Aiakos, Telamon, Teukros, Aias, Achilleus, Thetis,

Neoptolemos és Peleus a legnagyobb valószínség szerint autoch-

thon alakok voltak, melyeket aeginai ódában okvetlenül fel kellett

említenie.

De vájjon hát mi lehetett annak az oka, hogy épen Aegina

felé fordult Pindaros szíve ellenállhatlan vonzalmával? A sziget

dics múltja, a mese aranyszövet hálójába burkolt hsei, fényes
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harczi jelene mindenesetre sokat befolytak e hajlandóságára. De
hisz a görög szellemnek szebbnél szebb mese- alakjai, rege-képei

másutt tán még lélekemelbb nagyságban emelkedtek ki a távol

skor homályából ! Miért épen Aegina, a kis Aegina, s nem a nagy
és hatalmas Athén, vagy az ers Sparta?

!

E természetszeren felötl kérdésünkre megadja a feleletet

a VIII. pythiai óda, melyben Aegina mint a Béke és Igazság szék-

helye szfrepel. Igen, a béke, az igazság, vagy amint egy másik

költeményében mondja, a Jog és a Jórend az állami kormányzat-

nak szerinte szükséges talpkövei. Magas költi szárnyalása és

lelki harmóniájából folyó ízlése nem Athénnek az ingatag demoson

alapuló alkotmányát kereste. Spártának a szabad szellemet meg-
bénító militarismusa se lehetett felfogásának megfelel. Olyan

alkotmány volt ínyére, melyben a nemesek, kik egyszersmind hor-

dozói a fenkölt lelkületnek, viszik az uralmat. Ezt az alkotmányt

Aeginában láthatta megközelítve.

•

II.

Idközben a görögök megkezdték önszántokból hadviselései-

ket a perzsák ellen. Az Eurymedón folyó melletti ütközet után a

féltékeny Spárta ellenfondorlatainak daczára Athénre szállt a fha-
tóság. A spártaiak mindenfelé szövetségeseket kerestek,— s utóbb,

phokisi kalandozásaik után, visszamenet találtak ótalmat is, szö-

vetséget is a boeótoknál. Velk egyesülve gyzték le 457-ben az

argosbeliekkel szövetkezett, mintegy 14000 fnyi athénieket. De a

gyzelem mámorából csakhamar ki kellett ocsúdniok. 6á nappal

késbb az athéniek egy három álló napig tartó, vérengz ütközet-

ben Oinophyta mellett a spártaiaktól cserben hagyott Thebaeieket

teljesen tönkre tették. l
) Thebse tekintélye még Boeotiában is meg-

csökkent. A város Athén fenhatósága alá került ; a nemesi uralom

elbukott, s helyette a demokrata párt ragadta meg Thebaeben is a

kormány rúdját.

A szülvárosára nehezed ily válság után írta költnk a
rezignáczióval, csendesen évd honfibúval és keserséggel teli 6.

isthmiai ódáját. Pedig a gyz, Strepsiades, kit magasztalnia

J
) V. ö. Time. I, 107. 8.
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kellett, thebaei ember volt. Egy okkal több, hogy a költ e felada-

tát nem a szokott nyugodtsággal teljesíthette.

Boldog Thél ae, — így kezdi költnk — , mennyi dicsséges

tett fzdik múltadhoz ? Dionysos isten, az arany-es alakjában

mutatkozó Zeus, Heraklés, Teiresias, Jolaos, Adrastos, — mind,

mind a te földeden jártak és virágoztak. S nem te voltál-e, aki

Spártába küldéd réges-régen fiaidat, hogy ott szilárdítsák a dór

lakosság fenhatósngát ? «De alszik már a régi hála, hálátlanok az

emberek* ! szakítja félbe magát a költ. Hisz a spártaiak mi más-

sal viszonozták segítségedet, mint hogy önz jellemtelenséggel cser-

ben hagytak, s martalékul estetek a hatalmas athénieknek. Á jótett

hamar feledve van : azt is csak a dal rzi meg. Daloljunk hát

Strepsiadesnek, az isthmosi gyznek. Fzzünk egyúttal koszorút

nagybátyjának, ki ama csaták egyikében vérét ontotta a hazáért.

Mert «aki e harczban csak egy csepp vért ontott is a drága hazáért,

halált küldve az ellenség hadára, az akár él, akár hal, legnagyobb

dicsségre segéli polgártársait és nemzetét. Te pedig, Diodotos fia,

aki versenyt harczolál a vitéz Meleagerrel, versenyt Hektorral és

Amphiareussal, te ifjúságod virágát lehelted ki a csatasor élén,

ahol a legjelesbek vívták meg kétségbeesetten a viadal tusaját. Kimond-

hatatlaníd szenvedtem én is ; de most a vizek ura a zivatar után nyu-

galmat juttatott. Hadd dalolok hát, koszorút fzve hajamba! Az

istenek irigysége ne zze el azt a kis múló örömöt, melynek élve-

zetében szívesen viselem öregségemet s szívesen elvárom végs

órámat. Hisz mindnyájan meghalunk, bár sorsunk egyenltlen.))

E költeményét, — mely tán legtöbb személyi vonatkozást

mutat az egyéniségét annyira rejteget költ összes ódái közöl —

,

még vagy 10 évvel élte túl Pindaros. De e hosszú idnek már kevés

a látszatja. Még egy párszor felemelte most is erteljes szavát a

versenygyzelem lantosa, két rövidke dalban (a 4. és a Pindartól

elvitatott *) 5-dik olympiai ódákban), melyek az élte végpontján álló

költ lelkületét tükrözik vissza alapeszméjükkel : « Tapasztalás az

ember próbaköve.

»

*) Némelyek, kivált Leutsch, az utóbbi költemény rhythmusában,

gnómáiban 8 szófzésében idegenszerséget látnak, s hivatkozva a scholionm

(aOTr, íj <oo7] iv *xh toÍ; i§a?íot; oux ^v) hamisítottnak vallják. Hogy jogosan- e,

annak megvitatása itt messzire vezetne. V. ö. Moriz Schmidt : Pindars

Olympische Siegesgesánge. Jena 1809. LXXXV. köv. 11. . Die Pindarhand-

schrift der Bibliothek zu Alexandrien.
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S költnk, kinek feje fölött annyiféle hatalmas eseménye

vonult el a görög történetnek, joggal mondhatta ezt. Gyermekévei-

ben az aristokratia rendületlennek látszó alkotmányát látta ; ifjú-

korába esett a Peisistratidák bukása, s az attikai demokratia hova-

tovább ersböd hatalma. Majd a perzsa-háborúk következtek, s a

karthágói uralom leigázása. Csodálta a siciliai zsarnokok fényes

udvarait és múlékony hatalmát. Meg kellett érnie szülvárosa bal-

sorsát s a perzsa katasztrópha után oly szépen fejld panhelli n

politikának separatisticus irányzatok által újból elidézett szétfor-

gácsolását. Mindez egy emberölt müve volt

!

Nem csoda, ha költnk most már kimerült a munkából 8

nyugodni tért.

De a nyugalomnak, a megadásnak békéjét ki tudja, vájjon

nem keseríték-e el a viszály képei, melyek a peloponnesosi háború

katasztrópháját a vizsga szem eltt siettetni látszottak ? Ki tudja,

szeme elhaló fénye tompa fájdalomban nem aludt-e el az idk
tornyosuló vészfellegei eltt, az a szem, mely csak akkor csillogott,

ha visszatekinthetett Marathon, Thermopylse, Plataea görögjeire,

ha maga eltt láthatta a nemzeti egyetértés színhelyeit, a verseny-

játékokat, ha a régi idk fiai felé fordulhatott, kik még hittek és

bíztak a kétely magva nélkül, kik még dolgoztak, trtek és gyz-
tek egész Hellas közös javáért.

Nyolczvan éves korában, a 442. Kr. e. évben múlt ki állító-

lag Argostfan, :— hová egy látványos játékot ment nézni —, fiatal

barátja Theoxenos karjaiban.

A régiek képzelete az halálát is, mint minden nagy embe-

rét, a túlvilági erk csodálatos nyilatkozataival hozta kapcsolatba.

Egyik hymnusában állítólag arra kérte az isteneket, hogy adják

meg neki azt, ami embernek legjobb és legüdvösebb. Kevés id
múlva aztán meghalt.

Ilyen és más adomákkal kísérik halála említését Pausanias,

Suidas és kivált Eustathius. Ez írók közöl nem mindegyik tudta a

mese hímes mezébl kiolvasni az igazság magvát.

Holttetemét, mint mondják, Argosból hazájába szállították

lányai, Eumetis és Protomache. Fiának Daiphantust emlegetik a

régiek. De mind ez csak sejtelem, hozzávetés vagy puszta elhivés.

Mert alig van ó-kori író, kinek magán-életérl oly kevés szava-

hihet, érdemes adatunk volna, mint épen az, kit a legteljesebb

-értelemben a görögök nemzeti költjének, a hellén világ közvetít
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apostolának tekinthetünk. E nagy ész, e meleg és harmonikus

sziv, e magas röpt lélek mozgalmas életpályájából nem juttatott

csak néhány foszlányt az idk irigy sorja.

És ez még nem a legnagyobb baj. Mert az életrajz lehet érde-

kes is, fontos is, de nem pótolhatatlan. Csak a szellemi munka ter-

méke maradjon ránk csonkitatlan egészében. De fájdalom, a

diadalmi ódákon kívül minden egyébfajú költeménye Pindarosnak,

úgy látszik, örökké elveszett számunkra. Töredékeik és czimeik

bizonyítják, hogy Pindaros nemcsak nagy, de termékeny költ is volt.

Hetedik Fejezet Pindaros költészeti és egyénisége.

I.

Ideje már, hogy Pindaros költészetének eddig csak elszórtan

és alkalmilag ismertetett jellemvonásait egy közös képpé foglaljuk

és e költészet lényegét a maga összes hatásában szemléljük.

Tehát nem genetice fogjuk e költészetet megismerni most

sem ? Le kell hát mondania csakugyan az olvasónak arról, hogy

szálról szálra lefejtve lássa e költi szív izomzatát, hogy nyomról

nyomra kísérhesse e lélek fokozatos fejldését? Minden bizonynyal!

Pindaros legkorábbi ódája szakasztott olyan lélekre vall,

mint a legkésbbi. A költi önfejldésnek nála nincsen nyoma.

Állítják, de komolyan nem bizonyította senki, hogy költnk késbbi

mvei ertlenek vagy lohadt szárnyalásuak volnának. Készen vette

családja és nemzete hagyományos hitét, melyet sem a kor, sem a

viszonyok átalakítani elég kedvezek nem valának. Egy öntésbl

került ember . Mvei, akár összesen, akár egyenként vizsgáljuk,

egy magával, a világgal, istennel, a legtisztább harmóniában álló

lélek alkotásai. Innen a hasonlóság köztök, innen a márványszer

nyugalom.

A bels harmóniának e korán megérlelt hangulata szerencsé-

sen találkozott azzal a költi mfajjal, melynek Pindaros els sor-

ban mveljévé szegdött. Mert a hsi óda azon lyrai mfaj, mely

az igazi alanyiság kifejezésére legkevésbbé alkalmas. Már pedig

Pindaros ily kidomborodó egyéniség nem is volt. Híjával van a

bels szenvedésnek, a fájdalomnak, keserségnek, a mozgalmas és

forrongó beléletnek, szóval mindannak, a mi korunk nagy költinek

legjátszibb elmefuttatásaikból is kiismerszik.

Philologiai Közlöny. Vm. 7. 52
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Hogy a görög állami szervezet ilyesminek nagyobb fokú fej-

ldését nem is engedte felszínre jutni, eléggé ismeretes. Innen van,

hogy a reflexió, az elmélkedés a görögökben már nagyon korán

nem az egyéni események bírójául szerepel, hanem hazát, nemze-
tet, államot, istent és emberiséget választja tárgyainak.

A görög világfelfogásnak e mivolta egyesülve a tárgy szerete-

tébl fakadó érdekkel egyrészt, másrészt pedig a mfaj hagyomá-

nyos követelményeivel, — íme, ezek adják kezünkbe Pindaros

müvei megértésének a nyitját.

A kritikus, ki tisztán modern szempontokból ítélné meg köl-

tnket, hamar készen volna véleményével. A gyz, gyzelem,

annak helye, a gyz családja és az ahhoz kapcsolt historicum,

helyi istenek és családi mythosok — így okoskodnék — ilyen és

nem más mindegyik pindarosi óda chablonja. Nem, Pindaros nem
költ, nem teremt mvész ; csak ügyes virtuóz, ki pompás tech-

nikával rendelkezve, kitnen játszik le kottát kottára.

Itt látszik azok tévedése, kik a költi egyéniség megítélésénél

a kor és mfaj hátterét kell figyelemre nem méltatják.

Tény, hogy az elmélked, a gondolkozó elem felülemelkedik

Pindaros ódáiban az érzés közvetlenségén. Igen, de hiszen — ha
nem is akarnánk ügyet vetni költnk természetes dispoziczióira —
a hsi ódának, tehát a Pindarosinak a költ magánviszonyait

majdnem teljesen kizáró szempontjai a szív közvetlenségének alig

is juttathatnak érvényesülést. Megférnek a lelkesedéssel, hatal-

massággal, nagyszerséggel, ervel, — szóval a fenséggel, de nem
a kedélyességgel, nyíltszív dévajsággal, gyengédséggel, kecses és

játszi bájjal, elmés könnyedséggel, avagy mély bbánattal és

kételylyel. Csakis oly tengermélységü, fanaticus érzés, minvel a
régi zsidók tisztelték egy istenöket, csakis ez vala képes hymnu-
saik harsogó pathosa közé itt-ott a gyengédség sphserai zenéjét

beléhangoztatni. Csakis oly féktelen szenvedély, nyers-ers barbár

szív, min pl. a régi angolszászoké, nyilatkozhatott oly ódákban,

melyek hatalmasan kitör, csupa felkiáltásokban mozgó közvetlen-

séget lehelnek.

Pindaros költi phantasiája tehát nem felvillanó, hanem
szemléltet. Nyelve és formai megjelenése, ha igazán a mélyére

hatolunk, szintén e mellett szólnak. Az olyan finomul kidolgozott,

bámulatos szerkezet és körülvonalozott rhythmussal dicsekv

ódák, mink az övéi, az olyan mvészileg összeillesztett jelzk,
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gondosan elkészített s nem ritkán hatásra számító fordulatok, —
mindezek arra vallanak, hogy Pindaros költeményeinek a végleges

kidolgozását hosszú szemléldés elzhette meg. Csak a laikus nem
veszi észre, hogy ez a néhol dithyrambikusnak látszó lendület lel-

kiismeretes kidolgozás, tervezés és elrendezés eredménye.

Vannak Pindaros magyarázói közt olyanok, kik felületes íté-

lettel ezt a « szemléltet phantásiáto nem érezték ki, s azt puszta

reflexiónak állítják. Hivatkoznak fleg a sok gnómára, erkölcsi

mondásra, melyek költnk mveit megtöltik.

Csakhogy gnómák nem adhatják kezünkbe sehogysem vala-

mely költészet megértésének a fogantyúját s a belesztt bölcs mon-

dás küls, esetleges valami. Oly rokon tárgyú ódáknál, mink
Pindaroséi, kevés a jelentségök.

Epenséggel csodálatos azonban, ha e nézet költnk stílusában

keres indokokat.

Pindaros költi stíljéhez kevés a fogható sajátszerség szem-

pontjából. A forma és gondolat rendkívül ers és elkeseredett küz-

delme nála nem ritkán a legsajátságosabb nyelvtüneményeket

szüli. Szavai telítve vannak a nekik megfelel gondolattal, oly

annyira, hogy összeroskadni látszanak a reájok nehezed súly alatt.

Nyelve csupa metaphora, figura, inversio, periphrasis, csupa kép

és sajátszerség elejétl végig. Csak hasonlatai, melyek a hajózás,

agonistika, kézi mvészet, földmvelés és állati életbl merítvék,

nem nagy számúak. Personificatiója tömérdek. Elvont kifejezés-

mód, mértani többes, jelzk torlódása úton útfelén. Néha négy-öt

kép fonódik egymásba, melyek miként az serd dúsan burjánzó s

egyik fáról a másikra kúszó indái titokzatos homályt terjesztenek

magok körül. Innen költnk stíljének érdekes homályossága.

A nyelv struktúrája néha valóságos útveszt, annyi az értelmez*

incisum, jelz, magyarázó igenév, halmozott kötszó, anakoluthia,

— megrakva mindenütt a költi képes beszéd hypertropikus haj-

tásaival. Egyik mondat meglep rövid, a másik a következ sza-

kaszba is mélyen belevág. Ha hozzáveszszük mindehhez azt a

fenséges, templomi choraléhoz hasonló rhythpaust és az ünnepi

színezet hangulatot, valóban oly sajátszer valami tárul lelkünk

elé, amit érezni is nehéz, méltón kifejezni majdnem lehetetlen.

A jó Cowley is érezhette ezt, mikor így ír: «Ha valaki Pin-

darost szó szerint akarná lefordítani, azt hinne az ember, egyik

örült fordította le a másikat » s igaza van Lessingnek, hogy

52*
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((hasonlíthatlanúl könnyebb dolog Pindarosról tudós commentárt

írni (ámbár az sem könny), mint egyetlen ódáját szépen lefordí-

tani. 1
) S hogy költnk fordítása ízlés hiányában min szörnyalko-

tásnak jelenkezhetik, arra nézve csak egyetlen magyar teljes

Pindaros-fordításunkra, a jó Fabchich-éra kell utalnunk.2
)

Az olyan stílus mögött, min a Pindarosé, rendesen izzó

agyat, ingerlékeny ideget szoktunk képzelni. S különös, de mégis

igaz, — oly igaz, mint kevés történelmi bizonyítéka a psychologiá-

nak, hogy ez nem talál költnkre. Igen, mert hisz e rendetlenség,

e szeszély, e jellemzetes gondolatszökemlés, e képgazdagság köl-

tnknél — mvészet, a legtökéletesebb mvészet, mely képzelhet.

Ez a rendetlenség ki van gondolva. Ez a szeszély, mely mintha

oda volna lehelve, ez a lendület, mely a szív felhevült indulatából

látszik fakadni, mindez nem pillanat müve, mindez gondos csiszo-

lás útján létesült. E gondolatszökemlés, mely három-négy tárgyat

felvesz, elejt, s utóbb ajra felveszi és csomóba köti, voltaképen

reflexiós higgadtság. Csak az sejti, a kinek Pindaros sok évi barátja,

hogy nem a lélek sereje árad simán szíve kútfejébl, hanem hogy
a technika mozaikszer synthesise az, mely, ha nem is pótolja, de

elfeledteti amannak hiányát.

Látom, hogy olvasóm minderre bizonyítékot kivan; hogy
ismerni akarja saját ítéletébl e nyelvet e stilt, ez eladást.

E kívánságát, fájdalom, nem teljesíthetjük. Ki tudja, fog-e

valaha akadni magyar költ, — mert költnek, nagy költnek kell

lennie —, aki Pindarost congeniálisan, méltón és mvésziesen le

fogja fordítani!? Eddig még nem akadt. Hogy némi fogalmat

nyújtsunk róla, hadd álljon itt a 14-ik Hegeds Istvántól fordított

olympiai óda szövege

:

*) V. ö. Herder nyilatkozatát, Stimm. d. Völker, Bevez. : «So auch

mit Pindaros Gesángen, von denen, meines Wissens, noch nichts entfernt-

almliches in xinserer Sprache, vielloicht auch nicht in unserem Ohre da ist.

Wie Tantalus steht nian in ihrem Stronie : der klingende Strom fleucLt

und die goldenen Früchte entziehen sich jeder Berührung*.

*) íme mutatványul egy darab (01. V.) «Ftekintet, tetés Erkölcsös

koszorúknak Olimpusi Köllemes Szép virágait o tenger leánya, Amaz el

fáradhatatlan Öszvéri kocsiét föl vegyed derült arczczal S Psaumis aján-

dokit. Általa varasod szélesebbült Kamarina, kibl deli népek eredtének,

Duflás hat oltárt Szentöle Istennek Ünnepléseiknek Babonás ökör áldoza-

tokkal, ötöd napi bajra kel* stb.
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Kafizos lágy kebelén

Tz-méneket nevel völgy gazdag ölén lakó

Kellemek, ti a fényes Orkhomenosnak

Oröknev istenni, rei még az s Minüeknek

:

Kérlek esengve, figyeljetek rám !

A jelzknek min túlbségét, de egyszersmind jellemzetessé-

gét van alkalmunk megfigyelni e bekezdésben. A költ nem talál

elegend szavakat, elég attribútumot, hogy a Grácziákhoz intézett

áhítatos imáját kifejezze. Majd epikus hangon, de hirtelen szkém-
mel szól a Grácziák szereplésérl

:

Hisz örömöt ti

Adtok a halandónak, hogy ha az

Bölcs esz, ha deli és ha harczba' kitn.
St lakomát nem ülnek az istenek sem,

Tánczra se kelnek a kellemek kara nélkül.

Az égbe* minden az kezök mve, k az

Arany-tegz Apolló mellett

Buzgó imát rebegve mondnak, olympi Zeus tenéked.

Következik egy hosszú, dúsan megrakott körmondat, mely

tárgya daczára (egyikét a legkönnyebb ódáknak választottuk) tömör

struktúráját nem bírja eltagadni.

Oh Szent Aglaia,

Mosolygó Eufrozina, és te, ki dalnak örülsz,

Thalia, lányai nagyhatalmú Zeüsznek,

Nézzétek kegyesen, mint járja vidáman a tánczot

Itten a kar lebeg lejtéssel, mert lydi dalra kelve

Jöttem, Azópikhosz, eledbe most,

Hogy ma te általad érte dics Orkhomenost is.

így az elmélked áhítat, a reflektáló nyugalom szokott beszélni,

nem az egyszerség kifakadó szava. Ez már a mvészet követel-

ményeivel minden lépten-nyomon számító készakaratosság, nem
az érzelem közvetlenségének pillanatnyi szülemlése.

II.

Pindaros a maga ódáiban az u. n. delphibeli nyelvjárást

használja, mely vegyüléke az epikus, az seoli ós a dór nyelvjárá-

soknak, anélkül, hogy akár egyik, akár a másik túlnyomólag
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jelentkeznék. Használatát megmagyarázza azon tény, hogy költnk
kora ifjúsága óta bens összeköttetésben állott Delphivel, papjaival

és népével. Legyen szabad az dialektusa jellemzésére Ahrensnek,

a híres dialektológusnak szavait idéznem: «Pindarus az összefor-

rasztott nyelvjárások jellemz sajátságait nem köszörülte le

annyira, hogy sima felület, csinos rostokká váljanak; csak a
nagyon durva és szemet szúró éleket tördelte le rólok, különben

pedig elnézi, ha e nyelvjárások szellemei neki rontanak egymásnak ;

hisz van elég hatalma, hogy ket egy ,quos ego'-val rendre utasítsa

8 dísharmóniájokat kielégít összhangba olvaszsza.t

Az ódák ünnepi tárgyának felel meg egészen ennek a nyelv-

járásnak mélyhangú színezete, teljes alakjai, phonetikus ereje, me-
lyek azt a kar-dal rhythmusára különösen rátermettnek igazolják.

S min rhythmikus technika ez, melyet költnk sajátjá-

nak vall!

Els pillantásra.óriási cbaosnak rémlik ez az egész rhythmika.

Mintha nem idbeli renddel, hanem elegybelegy módon összehaji-

gált hosszú és rövid szótagok önkényével volna dolgunk. Pedig,

daczára a rendkívüli változatosságnak, melynél fogva két szakasz-

tott olyan mérték költeményét Pindarosnak nem ismerünk, finom

érzék s szöveghez ill rendszeresség rhythmikai fjellemvonásaik.

A jelen század elejéig nem is sejtette senki ennek a sajátszer

rhythmosnak a mivoltát. A « lábak » szerint való skandálásnak szó-

szólói persze nem tudtak mit csinálni az ilyen Pindarosnál szélté-

ben használatos sorokkal, pl.

KJ «-/ O — W W W V-< W (ül. I, 1.)

melyben az akkori, kaptafára ütött elméletek szerint minden meg-

volt, csak idbeli rend nem. Jambus és trocheeus egymás mellett

— ki látott valaha ilyet? Ereszked és emelked lejtés tszomszéd-

ságban, — hol itt a rátió ?

Késbb, kivált Boeckh, Hermann, Rossbach-Westphal és

Schmidt különböz irányú, de monumentális kutatásai vakító

fényt vetettek az eddigi sötétségbe. Csalhatatlan ténynyé lön, hogy

minden rhythmusi sor Homértl legújabb költinkig kizárólag csak

zenei alapon érthet meg. Manapság már tudjuk, hogy a nyelvbeli

rhythmusban is van ,Auftakt', vannak pontozások, pauzák, hosz-

szabbra kitartott hangok stb. Tudjuk, hogy pl. a fenti sort így és

nem máskép kell Írnunk

:
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Auftakt

^ : l_ I

~ ^ ^ I
- v

I l_ 11-^1 ~~^ ^ | — ^ ||

,

vagyis zenei írással

:

3/ h. I M M I M I II I
r* M h

| i M
8 íme világosan látjuk, hogy változatosságában is min rendszeres

ez a sor.

Persze soha sem szabad elfelednünk, hogy Pindaros ódái, —
ép úgy mint a tragikusok kardalai —, nem szavalásnak, hanem
éneklésnek voltak szánva ; hogy ezt az éneket két más rhythmikus

mvészeti ág, a zene és a táncz kisérte. Mert csakis ez mondja

meg, modern lyrai költink hát miért nem használják szintén az

ilyen «chaotikus» rhythmost!

Nem zrzavaros az, — st Pindaros ódáinak ünnepélyes,

vallásos, mythosi tárgyainál, ezen egész költészet hangulatánál

fogva egyedül jogosult. A görög lyra költi formái közöl nem isme-

rünk egyet sem, mely e költészet sajátságos béltartalmának jobban

és jellemzbben megfelelne.

A legbonyolultabb rhythmikai és metrikai részletkutatásokba

kellene bocsátkoznunk, ha kimerít képét akarnók adni e költi

formáknak. S olvasónk müveit laikus lévén,— mert ilyennek írtuk

e tanulmányt — még akkor sem képzelhetné el Pindaros rhythmi-

káját teljesen. Bármennyit haladtak ugyanis már az idevágó kuta-

tások, úton-útfelén érezzük, hogy van még valami, valami titkos

kulcs, rejtett varázsszó vagy eddig ismeretlen igazság, mely, míg

felfedezve nem leszen, ismereteink mindig hézagosak fognak

maradni. Ertem a görög zenét. Bármennyire értjük is a módját,

Pindaros költeményeinek zenei schemáit a papiroson kiczirkal-

mazni, valódi formájok eddigelé még el van veszve számunkra, mert

éneklésök, zenei kivitelk még nem sikerült, s a mai alapokon nem
is igen fog sikerülni. Zeneértk nyilatkoztak már, hogy az e téren

tett kísérletek, mint pl. a görög kar-daloknak zongorára való alkal-

mazásai, a legnagyobb valószínség szerint nagyon is távol esnek

a valóságtól.

III.

Pindaros költészete, leginkább stíljénél fogva, mely élvezetét

megnehezíti, a maga korának lehanyatlása után sohasem volt nép-
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Bzerü. Nem is akar az lenni. Ismerve az alexandriai tudós iskolá-

nak grammatizáló, szöveget kritizáló irányát, bizton állíthatjuk

hozzávetés útján is, hogy már akkor sem törekedtek e költészet

aesthesisét elsajátítani. Szövegét az írónak javítgatták, grammatiká-

ját át meg átkutatták, a mythosokat régiségi és irodalmi szempon-

tokból magyarázgatták, a trópusokat és figurákat összegyjtötték,

— de a geniust, a szellemet, a bet száraz voltából kisugárzani

nem látták, s nem is láthatták.

De késbb is csak kevesen értették meg ezt a népszertlen

formájú költészetet. Egy nemzet irodalmára se hatott döntleg, s

akik utánozták, külsségekben, czifra szavakban vélték megköze-

líthetni. Az költészete (még a saját nemzete szempontjából is)

hasonló amaz óriási vándorkövekhez, melyek a nagy síkságok

közepette talányszeren állnak ott, mintha maga az öreg isten

dobta volna le ket.

IV.

Pindaros költészete a mérsékelt ernek, méltóságnak és fen-

ségnek a költészete. Aki megérti t, annak istenség, aki elször

közeledik hozzá, lelketlen márványszobor. Mert az a magasság,

hol áll, szédít. Oda nem ér fel a gyarló emberi könny árja, a síró

keserv, oda csak a lelki harmónia üdvözít fénysugara hatol. Nála
minden lelki indulat, er ós érzelem a magasztosban pontosul össze*

Ezen magasztos ideál csodálatába szegdik a költ, s a mtt, melyet

produkál, nem a szívnek, hanem az észnek a lelkesedése.

Költnk, híven e magas szempontokhoz, sohasem analyzál.

Az alatta elterül világot «per apices» érinti. De ez érintései aztán

hasonlítanak a sötét éjben feltn villámlásokhoz, melyek egy

pillanatra bevilágítják az egész tájképet. Semmit se merít ki telje-

sen, s mindig van valami, a mit az olvasóra bíz, vagy ettl feltéte-

lez. Szenvedélyeket nem fest. Erzékenynyé soha sem válik. Az élet

disharmóniái felolvadnak fenséges lelkülete olvasztó tégelyében*

Van az költészetében valami szigorú és merev, valami magába
vonuló büszkeség, mely az avatatlan szem eltt érzéketlenségnek

vagy darabosságnak látszik. Bizalom nélkül kerüli a szivet, mely
keresi, a vágyat, mely átkarolni óhajtja! Pindaros áhítatosabb,

mert szintébb, mint Horatius, kinek mondva csinált ódái még a
pompás külszín daczára is hidegek, telve álpathossal és optimisticus
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í

önzéssel; természetesebb, mert az élet kívánalmaiból fakadó,

Eallimachos tudós hymnusainál. Kifogástalan e költészet formája,

mint a Platené, ki Hymnusaiban t utánozza; nyugodalmasabb és

önmagával harmonicusabb Leopardiénál. Csak egy modern ódaköl-

tt ismerünk, kinek összpontosított tárgyszeretete mélyebb az övé-

nél — s ez Berzsenyink. Neki a romlott hazát kellett álmaiból

felrázni, tehát lelke kínos honfibújának egész élével és kétség-

beesetten kitör lángaival írja meg ódáit : Pindarosunk pedig örö-

möt, a hazafi örömét dicsséges tettek felett hangoztatja. *)

V.

Megfelel e költészet jellemének a költ-ember jelleme is.

Mély vallásosságból fakadó konzervativizmus, mely azonban a

jóravaló, de nem rohamos haladástól sem idegenkedik, — álpa-

thostól s minden gyengeszívüségtl ment mély lelkület: íme e jellem

két f-sajátja. Kevés hevülékenység, nagy mélység. Csekély érzé-

kenység : sok érzelem van benne. Nem költi mámortól szított,

tomboló és világokat perzsel láng : hanem nyugodtan és tisztán

ég, fenséges Vesta-tz. Typikus képviselje a szabadelvén

színezett dór érzületnek.

Pindaros, mint költ providencziális embernek tekinti magát.

a nemzetnek istentl felkent papja, a Múzsák dalló prófétája

:

benne isteni szikra él. Nem öntelt hivalkodás, hanem mély meg-

gyzdés ez nála. Hivatása szent és magasztos : népének a jó, igaz '

és szép ideáljait megmutatni, az élet küzdelmes tövis-útain haladó

emberfiának jobbról is, balról is a szebb jövt, a mythos varázs-

leplébe burkolt eszményt kijelölni. Fensbbségét mások felett, kik

•eltanulnak* mindent, nem egyszer önérzetesen kimondja: «Hogy

pedig nekem min tehetséget adott a vezérsors » így szól «jól tudom,

hogy a jöv igazolni fogja.

»

*) Néhány franczia aesthetikus ítéletébl kiindulva, váltig iparkod-

tam hasonlatosságokat felfedezni Pindaros és — Bossuet közt. De sehogy-

sem sikerült. Pathos, hasonló fordulatok, ,bizonyos* lelki dispozicziók

(«dans le mouvement inné de deux ámes et dans certaines dispositions

d'esprit») s több efféle phrasis oly tág tért nyit a legkülönbözbb lehet-

ségeknek, hogy ennek alapján ugyanazon jogczímen a világ valamennyi

kiváló szónokában lehetne hasonlóságokat felfedeznünk.
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Költnk lelkületének az imént vázolt keretébe teljesen bele-

illik mindazon felfogás, mely t a gondolatvilág minden terén

vezérli. Politikai meggyzdése az arisztokraezia felé hajlik : de

illamideálja nem talán az ephorok fondorlataiba hálózott spártai

állam, hanem egy alapjában dór, széles talapzatokon nyugvó
állam-ideál, melynek sarkalatos elve a rend. Hagyomány és régiség

szentek eltte, s az ember hivatása, hogy bölcseség és bátorság

által megvalósítsa az isteni ideált, melynek szikrája önlelkében él.

Ilyen volt , a görögök legnagyobb lyrikusa

!

A haladó kor czivilizácziója azóta részint elsöpörte, részint

magába olvasztotta a régit. Összeomlottak a hatalmas Syrakusse

márvány-oszlopos palotái: romba dlt a régi Athén, Sparta,

Thebae, Aegina, — és mindmegannyi székhelye a görög dicsség-

nek. És te, Olympia, «mely ragyogóbb vagy a nap tüzénél,! te

Pythia, Jsthmos, Nemea, — hová levétek izmoktól duzzadó bajno-

kaitokkal, tengernyi nézseregetekkel ? ! Hová ln a gyz szerény

jutalma, a borostyán, a neki felharsogó üdvkiáltás, — hová levé-

nek szédít sebességgel tovaröpített méneitek, hová fényetek és

becsüléstek? Óh ti nem tünetek el. Éltek szemeink eltt; fogtok

élni örökké a nagy thebai költ kobozán. Felvisz minket a bér-

ezek magasságaira, oda, hová csak a kszáli sas kerekedik, és

* onnan mutatja meg valótokat. Ö maga az a kszáli sas, mely az

egekig nyúló sziklatorony felett lebeg, hatalmas szárnyait kiter-

jeszti, s hidegnek látszó, és mégis annyi tüzet rejteget szemével

beletekint az si er és si élet kútfejébe, — a Napba

!

Dr. Fináczy E.

124. Nikodikosra.

Mindenikünk a saját rokonát gyászolja szivében:

Míg az egész város könnyezi Nikodikost. F. E.
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EGY ÚJABB ADAT GYÖNGYÖSI ISTVÁN
MUNKÁSSÁGÁHOZ.

Az a Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról énekl költemény,

melyet Thaly Kálmán szerencsés keze emelt napvilágra Adalékaiban a

Thököly és Rákóczy kor irodalomtörténetéhez s mely a Philologiai Köz-

löny májusi számában egészen közölve van, nem egyedüli kiadatlan

munkája lesz Gyöngyösinek. A XVII. század ünnepelt költje, kinek

kezébl halálával majdnem egyidejleg esik ki a toll, sokkal tevékenyebb

természet, sem mint elhihetnk róla, hogy nyomtatva megjelent mvei-

ben összes munkásságát bírjuk. Kétségtelen, hogy a • Murányi Vénus»,

mely pedig kiadott munkái közt legeli áll, nem els kísérlete.
x
) Mit és

mennyit írt azeltt, mit és mennyit azután, éppen nem, vagy csak hiá-

nyosan tudjuk. A hagyomány, mely Dugonics idejében még élénken

foglalkozott vele, nem érte be ismers munkái névsorával. 9
) S ez

nyomós bizonyíték arra, hogy Gyöngyösi múzsájának nem egy szülöttét

kell még porlepte kéziratok seregében keresnünk. De arra mutat az a

gyorsaság és könnység is, melylyel dolgozott. Kés vénségérl maradt

példája ennek a Chariklia, utolsó, nyomtatásban megjelent mve, mely-

nek több mint háromezer versét majdnem hihetetlen rövid id alatt írta.

A Chariklia tudvalevleg Heliodorus nagyhír regényének, az

Aethiopicának, átdolgozása. Nem fordítása ; mert az a névtelen magyar,

ki lefordítását Gyöngyösi eltt megkísértette, a nyolczadik (az eredeti-

ben ötödik) könyvnél, nem tudni mi okból, megakadt. Egy másik isme-

retlen folytatta és befejezte a munkát ; de nem fordítva, hanem saját

leleményével, Gyöngyösi e kettbl dolgozott. 8
) «Jobb rendbe vette a

régi versek rongyát » *) patrónusa és barátja Andrási Péter gömöri fis-

pán kivánatára. — Hogy munkája nem lehetett könny, elhihetjük.

Maga mondja ajánló levelében: « Könnyebb volt volna nékem magam
elméje geniusát követve írnom valamely más újságot, hogy sem mint

más vétkes munkáját fáradságosan igazgatnom.! Mégis, legfeljebb pár

hónap alatt, elkészült vele. Ez iránt szintén ajánló levele igazít útba,

hol azt találjuk, hogy azon való gondolkodtában, mi mellett lehessen

nagy jó urát az új saeculumbéli új esztendben illendképen üdvözlenie,

jutott eszébe Andrási Péter kívánsága. Már pedig csak elhaladott korát

*) Lásd a Mur. Vén. els versét:

«Musám ! Parnassusból ki régen távoztál* sat.

*) Gy. I. költ. maradványi, Dugonics kiad. Elintés.
8
) Lásd Dugonics «Élintósót*.

*) Gyöngyösi «Ajánló levél*.
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tekintve is — közel lehetett akkor 80-ik évéhez — nem valószín, hogy
újévi gratulácziójára sokkal elbb gondolt volna ; a Charikliát tehát az

1699-ik esztendben, ennek is alig ha nem vége felé kezdte s 1700

január 10-én már be is fejezte.
1
) Bámulnunk kell a nyolczvan évhez közel

álló, betegséggel látogatott költ könnységet, mivel az óriási költemé-

nyen végig halad ; kivált ha figyelembe vesszük, hogy az egészen — bár
6* csak formáját adta — semmi idegenszerség nem, de igen is teljesen

Gyöngyösi szelleme érzik. Lehetetlen ebbl arra a bizonyosságra nem
jutnunk, hogy Gyöngyösi olyan mestere volt a nyelvnek és technikának,

mint eltte és utána egész Vörösmartyig, irodalmunkban senki sem s

hogy szelleme olyan munkássághoz szokott, melynek nem egy terméke

várja még az elégtételt Írójuk érdeme iránt. Ehhez kivánunk járulni mi
is egy szerény adattal.

A Nemzeti Múzeum könyvtárában akadt kezünkbe egy kis nyol-

czadrét könyvecske, a következ czímmel : «Heptalogus, azaz görög-

országi hét bölcsek jó erkölcsre oktató rövid mondási és Cato közönséges

erkölcsre tanító bölcs parancsolati, kik egyben szedettek és az bölcs és

nemes erkölcsben, rendes magaviselésben magokat foglalni igyekez
embereknek kedvekért, rövid magyar versekbe forgattattak a Rózsa-

koszorú verseinek formájára. Budán, Nyomtattatott Veronika Notten-

steiné özvegynél, 1750-ik esztendben.*

Huszonkét lapon olvassuk, magyar versekben, a hét görög bölcs-

nek erkölcsi mondatait, azután meg Cato parancsolatainak ugyancsak

verses feldolgozását. — Az els rész hihetleg latin eredeti után készült

;

a második a Heltai által Kolosvárott lG20-ban kiadott s a XVII. század

folyamán több kiadást ért tLibellus elegantissimus, qui inscribitur

Cato» czím kis füzet három nyelv (latin, magyar, német) szövegét

használta alapúi. Hogy ennek nem latin szövegét fordította le kizárólag,

arról meggyz bennünket a magyar mondatok némely részének megtar-

tása s hogy nem e mondatokból lett szolgailag megcsinálva, bizonyítja

a versek szabadsága. Látszik, hogy az író csak a sorrend kedveért vette

maga elé a könyvecskét s az egyes parancsolatokat, miket bizonyára

könyvnélkül is jól tudott, kénye szerint oldotta fel verseiben. Czélja

volt az iskolákban tanított s azon kívül is nagy kelet olvasmányt élvez-

hetbb alakban nyújtani a közönségnek. S ezt el is érte. Versei a XVII.
század legtisztább nyelvével szólnak s úgy folynak mint a •Rózsa-

koszorú*. Ez a körülmény ébresztette bennünk a legnagyobb figyelmet s

érlelte azt azon meggyzdéssé, hogy e verseken Gyöngyösi keze

dolgozott.

*) Lásd Ajánló levelét.

Digitized by VjOOQIC



GYÖNGYÖSI ISTVÁN MUNKÁSSÁGÁHOZ. 805

Maga a munka, meglev prózának egyszer versbe szedése, nem
nyújthat kirívó bizonyítékot ennek igazolásához ; de az idegen gondola-

tok eredeti alakban való megjelenése, az ismert verselés, a megszokott

szórend s némely kifejezések eléggé bizonyítanak. Gyöngyösi e tekintet-*

ben annyira kiemelkedik egyéniségével, hogy t a munkáiban csak

kevéssé járatos szem is könnyen felismerheti. Jellemz nála, hogy nem
bír szabadulni bizonyos egyformaságtól ; a mely képet, hasonlatot egy-

szer megkísértett, ahoz újra meg újra visszatér, akár azért, mert megint

jónak találja, akár, mert újabbat keresni restell és nem akar. *) Áll ez

különösen verselésérl. Ha a szavak els összefüzése megáll a mérték

keretében, az azután mindig úgy marad ; ha egy szóra megtalálta a

rímet, azt ismétli többször is. Ugyanezt látjuk, természetesen kisebb

mértékben, a szóbanlev fordításban is. A versek itt a • Rózsakoszorú*

mintájára készültek ; ezt vallja czimük. Tegyük mi hozzá, hogy ugyan-

azok. Nem lehetetlen ugyan, hogy valakit, kivált kisebb munkában,

megközelítleg utánozni lehessen ; de az utánzat többnyire hagy valamit

figyelmen kivl s mindig kilátszik belle az utánzó lólábnak ha csak a

körme is.

A Heptalogus egészen és tisztán magán viseli Gyöngyösi köntösét

s benne p. o. az ilyen szabadságok : szerencsit, szemesbb, iénylni, keriíl-

hedd, megha,ragváti, róla úgy vélj, valaminek soka,, kimentik, gyakor, tétek

(=tett, ad normám étek) határozottan vallanak az kezére, mely sok

olyat megkísértett, mit eltte senki, utána is alig valaki, annyi józan

nyelvórzókkel, szerencsével pedig egyedül csak mert.

Azt hisszük, hogy a kiadásnak a meglev példányra nyomott

1750 éve nem lesz czáfolatunk. Gyöngyösi e munkáját alkalmasint nem
sokkal a • Rózsakoszorú » után készítette; a didaktikai irány legalább

annak idejébe illik legjobban ; de lehet az is, hogy még a Chariklia után,

élete legutolsó éveiben írta. S ez esetben annál természetesebb hogy egé-

szen 1750-ig kéziratban maradt. Eülömben sem olyan jelentékeny, hogy

maga érdemesnek tarthatta volna híres munkáival szerzett borostyán-

jai közé iktatni. Csak a budai kiadó, kinek ötven óv múlva, névtelenül,

talán idegen másolatban jutott kezeihez, ismerte fel értékét s igyekezett

hasznot húzni belle.

Korábbi vagy késbbi kiadásnak nem akadtunk nyomára.

Marusák Pál.

*) Eléggé kitnik ez p. o. a Kemény János és a Thököly házasságá-

ról írt ének egyez helyeibl Lásd Nemz. Hirl. 1879. máj. 31.
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A FAUSZT HATÁSA AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁRA.

Mily bens kapcsolat van a mi irodalmi remekünk, az Ember tra-

gédiája s Goethe Fausztja között ugy irányukra, mint eszméikre nézve,

kimutatták azok, kik Madácb költileg szép és eszmegazdag mvével
megjelenése óta s midn nemrég a nemzeti szinbáz oly dicséretes buzga-

lommal emlékét felújította, behatóbban foglalkoztak. Összbangzólag elis-

merték továbbá azt is (lásd erre vonatkozólag Szász Károly, Alexander

Bernát és Beöthy Zsolt értekezéseit), hogy bizonyos hatás, mit a Fauszt

s a világirodalom több hasonnem és irányú termékei azE. tr. költjére

tehettek, csak megszorított értelemben veend : mert Madách felfogásban

s a kidolgozás módjában teljesen megtudta rizni önállóságát. Nem
tekintve tehát, igazolja, vagy gyengíti-e a vitatni immár fölösleges álta-

lános meggyzdést, érdekesnek tartottam összeállítani áz E. tr.-ból a
Fauszt hatására visszavezethet két m közti találkozásokat, akár köl-

tnk öntudatával, akár a mint hiszem, leginkább — öntudatán kívül

estek légyen azok.

Az E. tr. els színének a Fauszt mennyei prológjával egyezése

ismeretes. Ugyanazon szereplk, az Ur, angyalok, három arkangyal s a
tagadás szelleme fordul el mindkettben. Lucifer is avval vádolja a
teremtt, a mivel Mephisztophelesz, hogy az ember kontárkezeire bízta

az isteni szellem sugarát, azomban inkább a gylölet és dacz, mint a
sátáni humor azon hangján, meljlyel Goethe ördögét — tulajdonkép

csak az ördög szolgáját (mint a népmondában is) — jellemezte. A menny
többi személyei szintén csak névre egyeznek össze Goethe alakjaival s

külömböz világnézletet képviselnek.

Szász Károly a Szépirodalmi figyelben közölt értekezésében a
Kepler és tanítványa párbeszédét említi, mely a Fauszt azon jelenetére

emlékeztetne, melyben a Fauszt ruhájába bujt sátán az egyetemre órkezó

ifjút leczkézteti. A két beszélgetés hangjában van némi egyez, de az

anya kötényétl alig elszakadt, naiv gyermek és szorgalmas tanítvány,

másfell a sátán és Kepler személye közt oly nagy az ellentét, hogy
ama jelenet aligha lebegett öntudatlanul is a költ lelke eltt.

Ádám és Lucifer rben repülése annyiban hasonlít a walpurgiaz-

éji jelenethez, melyben Fauszt és Mephisztophelesz a Harczhegység

szikláin a boszorkánytanya felé tartanak, — hogy Ádám az említett

színben föloldva magát.azon kötelékektl, melyek a földhöz, emberekhez

és Évához fzik, tényleg Fauszttá lesz, önz egyedüllétben keresve mene-

külést a phalanszter üdvtelen világából.

Szembeötlbbek a iondoni jelenet reminiscentiái. Ennek els felé-

ben az élet kicsinyes küzdelmeit látjuk azon tényezkkel csak nem (pl.
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az anya, ki vásárra viszi leányát) s ugyanazon tendentiával, mint a far-

sangijátékban (Fastnachtsspiel), melyet a császár a Fauszt második része-

els felvonásában rendeztet. Az ünnepnapon szórakozó nép a Fauszt

híres sétajelenetét juttatja egészben, st részleteiben is, eszünkbe. Éva,

mint polgárleány, itt Gretchennek másolata ; legalább megszerzésének

módja az ördög ékszereinek segítségével 8 több más momentum az egye-

zésre vall.

A föld szelleme, kit csak erszak útján lehet felidézni, mindkét

mben hasonló jelentéssel fordul el. Madáchnál nem az ember, hanem

a sátán idézi föl

;

A vén tagadás

Hív, hisz nem merne más. *)

Azonkívül nagyobb szerepet játszik. Megszólal a phalanszter

tudósának lombikjában, visszahívja a földtl elszakadt Ádámot. Fauszt-

ban az ismert jelenésen kívül még egyszer szerepel, mikor Fauszt egy

pillanatban a sátánnal való szövetség szégyenítö tudatára ébredve, hozzá

fohászkodik. (Erhabener Geist, du gabst mir, gabst mir alles.)

A phalanszter tudósa, ki a napot pótlandó anyag elállításával

van elfoglalva, szakasztott az a Wagner, ki a homunculust a mestersé-

ges embert készíti s kit szintén lombikja eltt találunk, st azt hiszem,

hogy az egész phalanszteri jelenet — s ezt Madách kisebbítése nélkül

mondhatjuk — nem más, mint a Fauszt ama helyének részletezése.

Goethe Wagner esztelen törekvéseiben sejteti, a mit Madách mint meg-

történtet állít elénk, mire fog vezetni a kizárólagos tudomány léleköld

iránya. Vájjon a német tudós chemiai kísérlete nem fejezi-e ki épen a

szerelem költészetének megsemmisülését, mint az érzéstelen bábalakok-

ból összetett társadalom, melyet Madách feltüntet, hol az egyéni törek-

véseket csirájukban elfojtják, s férfi és n szerelemben nem egyesülhet-

nek? A tudományon alapuló mesterkélt társadalmi alkotmány holt

gépezete, a kipusztított költészet s égbekiáltó realismus képei a homun-

culus symboiumában mind bennfoglaltatnak.

Más viszi Fausztot, más Ádámot öngyilkosságra. Fauszt nem
talál kielégítést a szk földi létben, Ádám újra meg újra csalódik s nem
viselheti el az emberi nem bukásának szégyenét. De ha mélyebben

vizsgáljuk, ugyanaz a korlátlanságra törekvés, mely Fauszt titáni jelle-

mét alkotja, uralkodik Ádám lelkében s ébreszti benne az öngyilkosság

gondolatát; s mikor Ádám mondja:

*) Ennek Madáchnál megvan a maga helyes oka. Ádám az emberi-

ség eszméjének áldozik, nincs lényében az az önz erszakosság, mirl a

telhetetlen Fausztot ismerjük.
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Daczolhatok még Isten véled is,

Bár százszor mondja a sors : Eddig élj

!

Kikaczagom s ha tetszik, hát nem élek.

Fausztot halljuk, mikor a méregpoharat kihajtani készül

:

Hier ist es Zeit durch Thaten zu beweisen,

Dass Manneswtirde nicht der Götterhöhe weicht.

Ezek a lényegbe vágó egyezések. Találhatunk ezen kívül még szá-

mos egyezést reflexiókban, jellemzési vonásokban, hangulatban stb.

A pénz, melyet Lucifer a czigányasszonynak ad (XI. j.) s mely

higanynyá olvad markában, középkori vonás, melyet a Fausztban követ-

kezkép találunk alkalmazva

:

Was willst du armer Teufel gebén ? stb.

mondja Fauszt a kísért Mephisztophelesznek

:

Doch hast du Speise, das nicht sáttigt, hast

Du rothes Gold, dass ohne Hast

Queckiilber gleich dir in der Hand zerrinnt.

Az egyéni vonásokat Lucifer jellemén, Madách többnyire Me-

phisztopheleszrl vette. Föl kell tehát említenünk, bár a Goethe ördöge

sem eredeti kühö írerfjelenítésében, hanem a középkori mesékbl van

merítve. — Orra horgas (t. i. Lucifernek), lába görbe; ha megszorítja a

czigányasszony kezét (XI. sz.), ez felsikolt, mint az udvari dáma a Fauszt

II. részének els felvonásában : mikor Meph. lábára hág, lórúgáenak

véli. A pénz, melylyel fizet, higanynyá, az ajándékozott ékszer gyíkokká

változik, mint az Auerbach-pinczei bor, mely lángot vet. A konstanti-

nápolyi színben, mint Tankréd csatlósa, Helénát, Izóra kísérjét, ingerli

szerelmével, mint Meph. Gretchen szomszédasszonyát, az özvegy Már-

that. — Folyton mellékes dolgokon jártatja figyelmét. Cluvia (a római

jelenetben) ezt mondja róla

:

Ezen savanyú arczot nézzed inkább!

Miért is annak az a szép leány,

Ha mar különb hasznát se' tudja venni,

Mint, hogy szunnyadni hagyja, míg maga
Gúnyos szemekkel és hideg mosolylyal

Kísér száz édes, bárha dre dolgot,

Mi a társalgás illatát teszi.

Itt önkénytelenül Meph.-ra gondolunk, mikor Gretchen szobájában

körülszaglálódik.

S mikor (ugyanezen jelenetben) Catullus mondja róla:
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Valóban egy ily arcz egész körök

Költészetére fagyiepeit borit,

Ki ellenáll a perez igézetének,

S nem hagyja lelkét ártól elragadni,

Nem is jó lélek s bár maradna otthon.

mintha Gretchent, a sejtelmes angyalt hallanók, mikor Fáusztnak meg-

hallja Meph. iránti ellenszenvét:

Kommt er einmal zur Thür heréin,

Sieht er immer so spöttisch drein,

Und halb ergrimmt.

Mari sieht dass er an Nichts keinen Antheil nimmt
Es steht ihm an der Stirn geschrieben,

Dass er nicht mag eine Seele lieben.

Hallgass, hallgass, te örökös sophista!

mondja Ádám Lucifernek — és Fauszt:

Du bist, imd bleibst ein Lügner, ein Sophiste.

S végre, hogy a romanticismus szertelenségeit, a torzot és bizarrt

szereti a mvészetben, s nem szenvedheti a görög eszmény tisztaságát,

Meph.-t is jellemzi.

Ádám. A torz az épen, mit nem trhetek.

Luc. Rajtad tapadt még a görög világból.

Ládd én fia, vagy apja, hogyha tetszik

— Mert szellemek közt ez nem nagy külömbség —
Az új iránynak, a romantikának,

En épen a torzban gyönyörködöm.

Hogy a romantika torzzá fajúi napjainkban, érdekesen fejezi ki

Goethe a Fauszt II. részében az eml. farsangi játékban. «A sír és ójköl-

tk — mikor a Herold elszólítja ket— bocsánatot kérnek, mert épen

érdekes beszédbe eredtek egy csodálatos módon létrejött vámpirral,

mibl talán etty új költészeti faj támadhatna. »
*) — Emlékezzünk csak,

mennyire boszankodik Meph., mikor Fauszt eszközöket követel tle,

hogy Helénát (a görög eszményt) magáévá tehesse : végre megvallja,

hogy , a sátán, képtelen annak elteremtésére : Fáusztnak magának kell

le8zállania az anyákhoz (t. i. a természet forrásaihoz).

*) Ezt Goethe a romantikus iskolára czélzotta, de még jobban illik

napjainkra, mikor a Keuer Tannhausert olvassák s Amerikában oly költ
támad, mint Walt Whitman, Parisban pedig egy Eollinat nevt felkapnak,

kit a varangyos békák költjének lehetne nevezni.

Philologiai Közlöny. VTII. 7.

53
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Hogy a Kepler jeleneti tanóra-csengetés a Fauszt II. részében, a
2. felvonásban elfordul, csekély körülmény, de nem hallgathatom el,

valamint azt sem, hogy Rudolf császár aichymiai tudománya (a VIII.

színben) Fauszt és Wagner sétajeleneti beszélgetéseibl van merítve.

Igazolja ez azon állítást, hogy Madáchnak nagyobb philosopbszelleme

volt, mint egyénít és teremt költi ereje.

Hogy a konstantinápolyi (VII.) színben Lucifer a bigott barátot

trégi czimborájának* nevezi, véleményem szerint, homályos reminiscen-

tia a Fauszt azon helyére, melyben Meph. a papok ellen szitkozódik. Az
ókszerszekrényt ugyanis, melyet Gretchen fiókjába csempészett, mint
profán dolgot, anyja a pap által elkoboztatja. Meph. azt véli, hogy ez öt

magát, a sátánt, kijátszotta. Azért kiáltja

:

Ich möcht mich gleich dem Teufel übergeben

Wenn ich nur selbst kein Teufel wár.

Talán a népmonda is hatott Madách képzeletére, melyben Meph.
szürke barát alakjában jelenik meg Fauszt eltt.

Többször elfordul az £. tr. álomjeleneteiben, hogy az egyéni jel-

leg, melyet Ádám és Éva ideiglenesen viselnek, lehull s k valódi létük

tudatára ébredve, mint a férfi és n typusai jelennek meg elttünk. így
többek közt a XI. szín végén a polgárleányból a paradicsomi Éva lesz :

Mit állsz tátongó mélység lábaimnál.

Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt.

A por hull csak belé, a föld szülötte,

Én glóriával általlépem azt stb.

(Fátyolát és palástját a sírba ejtve dicsülten felemelkedik.)

Luc. Isméred-é, Ádám

!

Ádám. Ah Éva, Éval

Mikor Fauszt a híres börtönjelenetben a félrült Gretchent hasz-

talan igyekszik rábeszélni, hogy vele menjen, Meph. türelmét vesztve,

mintegy kiesik szerepébl s Istennel daczoló, ördögi lényét veszi föl s

Fausztot magához rántva, kárörömmel kiáltja :

Sie ist gerichtet!

De egy hang felülrl

:

Ist gerettet

Meph. Her zu mir!

Marg. (belül) Heinrich ! Heinrich !

Három közös momentum van e sorokban, melyek a hangulat azo-

nosságához járulnak (figyelemre méltó, hogy ez a jelenet az, melyben,

mint elbb megjegyeztük, Éva Gretchen hasonmása). — A hangulat hir-
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telén megváltozása, a no ma/dicsöülése, s a név ismétlése a szín bezáru-

lásával.

De végezzünk röviden a csekélyebb jelentség érintkezésekkel*

A londoni szín nyegléje, a mint csodaszereit a járó-kelknek árulgatja,

az u. n. Brockenscene Trdelhexójére emlékeztet.

Ha Kepler tanítványának mondja

:

Miért tanulnád mindig, hogy mi a dal

Min az erd, mig az élet elfoly

örömtelen poros szobafalak közt?

Hosszúnak nézed-ó az életet,

Hogy sírodig theóriát tanulsz ?

kinek ne jutna eszébe a (gyakran idézett) közszájon forgó :

Grau, theurer Freund, ist allé Theorie,

Und grün des Lebens goldner Baum.

Ugyanezen jelenetben Szász K. szerint, Meph. szavai a tanít-

ványhoz :

Da seid ihr auf der rechten Spur

Doch müsst ihr euch nicht zerstreuen lassen.

megegyeznek avval, mit Kepler mond :

Sokat kivánsz. Paránya a világnak,

Hogy lássad át a nagyszer egészet?

Ádám az rben repülve így kiált :

Keblemben két érzés küzdelme foly

:

Érzem, mily hitvány a föld, hogy magas

Lelkem lezárja, s vágyom el körébl,

De visszasírok, fáj, hogy elszakadtam.

s Fauszt

:

Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust,

Die eine will sich von der Andern trennen,

Die andre hált in derber Liebeslust

Sich an die Welt, mit klammernden Organen.

Szembeötl a gondolati kapcsolat a föld szellemének szavai

:

Ámde megjegyezd

Hogy fölzaklatni s kormányozni más

s a közt, mit a föld szellemének eltnése után Fauszt mond :

Hab ich die Kraft dich anzuziehn besessen

So hab ich dich zu haltén keine Kraft.

53*
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Ha felhozzuk még a IV. színbeli phárao azonosságát a Fauszt
szintén dicsvágyó császárjával : mindkett fiatal s kimerülve a kéjekben,
lemond a föld léha örömeirl s dicsségrl álmodik, — azt hiszem a
találkozások sorát, a mennyiben azok bennünket érdekelhetnek, kimerí-
tettük.

Gajári Lajos.

KEOSI SIMONÍDÉS GYÁSZVERSEI.

Anth. Pal. V. 210.

125. Theodór halálakor.

óh ne örülj Theodór vesztén ! Más rajtad is örvend !

Mindenikünk a halál régi adósa marad.

126. Pythónax és öcscse sírjára.

Pythónax meg az öcscse e sír mélyére jutottak,

Még mieltt a kecses ifjúkor, évada múlt.

Holtuk után Megaristos e szép sírhantot emelte,

Hogy meghalt fiait el ne enyészsze halál.

127. Gorgipposra.

Árva szegény voltam ! Sírom nem kroisosi sirdomb.

Csak kicsi hantom van, ámde magamnak elég.

Nem látám a menyasszonyi ágyat. Elértem a szke
Persephoné ölibe, a hol örökre leszek.

128. Dándés sírjára.

Pályafutó harczos pihen e helyt, argosi Dándés,

Honja lovas talaját a ki dicsvé tévé.

Olympja s Isthmos kétszer látta gyzni t,

S tizenötször Nemja s háromszor Pythó.

Többi vitéz tettét már nincs aki zengeni bírná. F. E.
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

A. H. Sayce, Introduction to the Science of Language. London (Kegan

Paul, Treuch & Co.). Els kiadás 1880, második kiadás 1883. Két köt
Ara 24 mark.

G. Mallery, Introduction of the study of Sign Language among the North
American Indiana as illustrating the gesture speech of Mankind
Washington, 1880.

Sayce mvének második kiadása h lenyomata az elsnek.

A «List of Works » sem bvült új czímekkel. Ha talán egyes jegyzetekben

elfordul félsornyi megtoldás (p. I, 205. jegyzet), attól eltekinthetünk.

j a második kiadáshoz írt elszó, melyben az igealakoknak Bopp által

is hirdetett magyarázatával (t, személyes névmás) végleg szakít. Az új

magyarázat, mely a többi közt az igeragozásnál elforduló -w-t és s-t

azonosnak tekinti a nominal declinatio (névejtegetés) m ós s-ével (Del-

brück Einleitung2 701 — ismertetve az Egy. Philologiai K. 1880, 628 és

k. k. oldalain —) ellentéte annak, mely az m-, s- í-vel kezdd nominal

képzket (p. ttot^a, -oírj-ai?, koitj-tó?) -jiat, -aai, -iái személyragokból kelet-

kezetteknek tekintette (v. ö. Pott Internationale Zeitschrift 1,49). Külön-

ben a Fick által eladott nézetnek híve, (1. Göttingische Gelehrte Anzei-

gen 1881, Stück 14 és 1883, Stück 19) mely szerint az ige úgynevezett

személyei infixumokkal bvült infixitivek. Az affixum Fick (G. G. A.

1883, 591 old.) szerint újabb tünemény. Sayce nézete szerint (II, 186)

az indogermán nyelvek a flectióval kezdték pályafutásukat, ámbár meg-

engedi, hogy jóval elválásuk eltt II, 164 átléptek az agglutinatio stá-

diumába.

Mallery (Introduction to the Study of Sign-Language, Washington,

1880p.9) tekintettel arra, hogy az ember világa fleg visualis éstactilis,

azt tanítja, hogy a tárgyak els charakteristikumai (jellegei) azok, me-

lyek szembeötlk— alakjuk, mozgásuk — : minek folytán azok megjelö-

lésére els sorban ugyancsak a levegbe rajzolt képeik fognak alkalmaz-

tatni (u. n. optikus kifejezési mozdulatok), minek folytán a hallható

kifejezési mozdulatok eredetileg csak is mint kíséret, tehát accidentale

lépnek fel. — Számuk csekély, mihez járul, hogy csak kevés tárgy

ébreszti fel bennünk a hallás sensatióját, minek folytán az imitatio tere

is igen szk ; miért is a beszéd avagy szó már eredetileg magában hordja

az átvitt avagy metaforikus használat jellegét és ennek folytán a con-

ventionalitás bélyegét ; mit közönségesen úgy szoktunk kifejezni hogy

a hallható nyelv ssaet keletkezett ; addig az optikus nyelv csak is a hasz-

nálat kívánta kényelem és gyorsaság folytán válik artificialiseá, mester-

ségessé ; a mennyiben a tárgyak valódi képei egyszerbb mozdulatokra
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reducáltatnak (gestures are reducead pantomimes). Világos, hogy ez

átalakulás mellett meg van adva a motívum, melynek hatása alatt az

eredetileg rudimentaris, talán csak a figyelmet felkölt hang, mindinkább

praecisebbé válik, individualisáltatik avagy csak is határozott jelentéssel

fog összeköttetni, — más szóval a rendelkezésre lév hanganyag meg-

osztása által sikeri az egymással közleked egyéneknek az általuk dis-

tinguált sensatiók megjelölésére külön külön szókat nyerni.

A hallható nyelv e szerint nem volna más, mint egy önállóvá vált

felülópítmény (supesrtructure). A chinai írás vegyes nyelvet tükrözne

vissza, melyben a tárgyak valódi képei és az azokat képvisel symbolu-

mok mellett (optikus jelek) már diíferentiáló vagyis nem pusztán figye-

lem kelt akustikus jelek is használtattak oly (nagyrészt csak a fbb
vonalokra reducált) optikus jegyek közelebbi meghatározására, a melyek

által különböz tulajdonságú avagy használatú tárgyak ábrázoltatnak,

akár természetüknél akár pedig az azokat képvisel symbolumok (opti-

kus jelek) mellett, már diíferentiáló vagyis nem pusztán figyelem kelt

akustikus jelek is használtattak oly (nagyrészt csak a fbb vonalokra

reducált) optikus jegyek közelebbi meghatározására, a melyek által

különböz tulajdonságú avagy használatú tárgyak ábrázoltatnak akár

természetüknél akár pedig a róluk táplált nézet folytán illessék meg ket
e sajátságok avapry tevékenységek. Mi volt természetesebb mintáz, hogy

a fejldés e stádiumában lév nyelv fixirozásánál — az eddigi légbe

rajzolt képeknek valamely szilárd felületre átrakásánál — kivánatos

volt, hogy a nem pusztán a figyelem felkeltésére szolgáló akustikus

jegyek — a beszél távollétében mégis kifejezésre találjanak. így a szív

optikus jegye akustikus kísérje szerént, hol türelmetlenséget, hara-

got, gondot, bút, gyávaságot sat. jelent ; a kéz a legkülönfélébb tevékeny-

ségek foganatosítója ; de az írásban, hacsak maga az actio nem akar

lerajzoltatni, nagyon is rá szorul arra, hogy az amúgy is hiányzó mozgá-

sát, a térben, a beírt felületen pótoljuk. Történt pedig ez, azáltal hogy a

chinai írás az ideografikus jegyekhez, melyek száma idvel fogyott, oly

könnyen felismerhet képeket csatolt, a melyeknek fonetikus értéke

mindenkinek azonnal eszébe jutott. E ketts jegyek száma mindinkább

elszaporodott, úgy hogy jelenleg a grafikus nyelv 9
/n> körülbelül ezekbl

áll. Viszont az akustikus jegyek is önálló, az optikus jegyektl független,

használatra lóvén prredestinálva, kénytelenek voltak, az ezek által kife-

jezettet magukba felölelni. Törtónt pedig ez a hangnak a tartam és

magasság, ez utóbbinak azonfelül egyenletes avagy változó — (emelked,

leszálló sat.) volta szerinti differentiatiója, illetleg az alkalmazásban

specificatiója által. Edkins nézetét, hogy a kiejtés e különfélesége nem
jellemezte a nyelvet eredetileg (v. d. Gabelentz Chinesische Grammatik §

107) is magáévá tette.
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A Sayce-fóle alaptétel melyet Fick is magáénak vall, az, hogy a

beszéd egysége (unit of spech) nem a szó (word) hanem a mondat (sen-

tence). Ha például a víz csörgedezését utánozván szájamra mutatok

(I, 11 1) ez annyi mint ti wish to drink» ; ha jajt kiáltva késre mutatok,

ez által kijelentem, hogy megsértettem magamat. Eltekinthetünk attól,

vájjon az egyes felhozott példa mennyiben kifogásolható, vájjon a kifeje-

zés, the whole sentence és the only possible unit of thought, teljesen

correct ; vájjon helyes e az optikus és akustikus kifejezési mozdulatok

közt a szerepfelosztás, annál inkább miután Sayce a taglejtés kiváló

jelentségét elismeri : a lényeges az, hogy felvessük a kérdést, hol kell a

beszédben az egységet keresnünk. Ogy hisszük, hogy azonkívül, és pedig

a sensatio egységében. Elfogadjuk, hogy ez minden egyes esetben több

constituensnak kifolyása, szüleménye ; elismerjük hogy a sensatio proji-

ciáltatik, localisáltatik és ennek folytán a kifejezési mozdulatok a már is

kifejtett psychologikus mködésnek lehetnek correlatumai — és pedig

szükségképen, miután a közlekedésre szolgáló mozdulatok vele inseparabil

lis nexusban vannak és congener lények által meg is értetnek— : de azért

az egység vagy talán helyesebben mérték, melyhez a nyelvet viszonyí-

tanunk kell, meg van találva a sensatio egységében. Miképen fejezi ki

az egyes nyelv emez egységet, ez teszi szerintünk a nyelv alakját, és a

nyelvnek (értem a kifejezési mozdulatok összeségét) emez a posteriori

constatálható alakja adja meg helyét a sjstemában. Épen nem tekintem

a priori lehetetlennek, hogy : mosom arczomat, nt látok, sántikálva jár,

kimegyek, fogaimmal tépek, lóháton jövök, vizben mozogz, egységes szó

által fejeztessenek ki, miután mint Sayce mondja, subject and object are

as much correlated as the positive and negatíve poles of the magnet

;

mivel nézetünk szerint csak annyit akar mondani, hogy az analysis min-

dent felbír bontani ; a fdolog az, hogy az egységesben mindig több a

constituáló elem, a kérdés az, hogy a nyelv hányat különböztet meg.

Ha G. Oppert szerint, kinek nézetét különben csakis a Zeitschrift für

Ethnologie Berlin 1884 1—17 ismerem, a nyelveket egyes psychologikus

kritériumok szerint lehet osztályozni, p. hogy vannak elnevezve a test-

vérek, (v. ö. a magyart, melyben a kor jön els sorban tekintetbe szem-

ben a némettel, hol csak a nem szerepel) vájjon különböz nem
(állású) személyek magokról szólván ugyanazon avagy más szókkal

élnek : állíthatjuk, hogy e rendszer amennyiben egyes dolgokat ki-

emel, mesterséges ; de azért az alapgondolat, hogy a nyelvet bizonyos

változatlanokhoz p. nem, szám, id, tér, kell viszonyítanunk (12 p.) igaz.

De nemcsak azt kell keresnünk, vájjon hány és mily attribútumokat öle-

fel magában a név— mihez az igét is csatolhatjuk, tekintettel arra, hogy

az adverbiumok tulajdonkép a cselekvés attribútumait fejezik ki, melyek

azonban ép úgy már befoglalhatok magába a szóba, mint akár valamely
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helykörülmény, például épen nem képzelhetetlen, hogy exire (kimenni)

a sémi nyelvekben külön gyökkel fejeztessék ki. — Sayce tana szerint

magából a gondolat-egységbl, mely a mi nyelveinkben sok szóból álló

mondatban talál kifejezést kell, kiindulnunk. Ha már most Sayce I, 125

úgy véli, hogy a polysynthetikus nyelvek a survival of the early condi-

tion of language everywhere, úgy daczára annak, hogy az Athenaauin

1880, 458. oldalán ezt absurd és ellentétesnek nézi, megnyugodhatunk a

gondolat magvában, mely a mondatnak a szó eltti prioritását vitatja

annyiban, hogy minden egyes (egységesnek tekintett) kifejezési mozdulat

megfelelt egy egy egységes sensatiónak. Meddig haladt az analysis, mily

egymásutánban lépnek fel az elemek, ez a további kérdés. A jelenlegi

mondat történetileg az analysis szüleménye, nem pedig a synthesisé.

Fick a dolgot magának úgy képzeli, hogy voltak kétféle mondatok—
mindegyik optikus és akustikus jegybl összetéve — olyanok melyekben

az infinitumhoz, mely azonban a használatban eredetileg mindig finitum,

rámutatás által hozzájárult a locale ; mások melyekben az akustikus

módon kiemelt locale-hez a verbalfogalom (infinitum) vagy taglejtéssel

hozzájárult, avagy ha magától értetdött, el is hagyatott. Azáltal, hogy

azt, mit eredetileg az akustikus és optikus jegygyei együttesen kellett

kifejeznünk, már most képesekké válunk pusztán a hallható nyelvvel

kifejezni, megnyerjük szerinte a teljes s (helyesebben a hallható jegyek-

kel beér) mondatot. Fick G. G. A. 438/1881 ugyan azt mondja «in

welchem beidé £lemente Infinit wie Locale ihren lautlichen Ausdrnck

erhielten », mibl valaki azt sejthetné, hogy mindkettnek külön elem

által kell kifejezve lennie, de eltekintve attól, hogy az értelembeli

különbség nem egyszer az eltér kiejtés által lesz symbolisálva (dinstin-

ction of sense symbolized by a distinction of prononciation) = e módok

mely csak is a hasonló sensatiók ugyancsak hasonló (de mindannyiszor

egységes) megjelölése által magyarázható — maga Fick megczáfolná az

általa felhozott példákkal, nyiltan beismervén, hogy <;áye *keiai a

szanszkritban ópúgy azt jelenti : xeíjxat mint xÉTrai, mely utóbbi példák-

ban a személyrag u és t szerinte infigált épúgy mint tetinisH-ben

szemben az ind tatniée~\e\ (v. ö. lat. dedro, ved. dadhre szemben dadhe-

vel). Ugyanez oldalon 591 G. G. A. 1883 kimondja, hogy a d a latinban

csak is késbb füzetett a múlt id alakjához, hogy ilykép a 3-ik személy

megkülönböztessék az 1 személytl deded de umbriai rere. Személyrag

nélküli alakokat láss különben a 435/1881 oldalon, a litván 2 sg. suki a

görög ?£p£t-ben, v. ö. Bezzenberger (Zur Geschichte der litauischen Sprache

194) ós d'Arbois de Jubainviile (Mémoires de la Sociétó de Linguistique

V, 281) továbbá Misteli (Die Theorie der Abschleifung im Indogerma-

nischen und Ugrischen), a Zeitschrift für Völkerpsychologie XIV, 313.

Miklosich III, 316, ki azt véli, hogy a szerb nyelvben a 2-sg. irnper.
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Néhány év múlva — 1887-dik évi szeptember hóban —
háromszáz esztendeje lesz, hogy Goethe szülvárosában az a kis

népkönyv l
) megjelent, mely Faust történetét, a világirodalom ez

egyik legérdekesebb termékét, a költészet e kimeríthetetlen anya-

gát tartalmazza. Soha nagyszer tartalom nem jelent meg silá-

nyabb alakban. A könyv szerzje ismeretlen ; a kiadó csak annyit

mond a munka keletkezésérl, hogy a híres bvész életérl és ka-

landjairól sokat mesélnek, de hogy ezeket eddig még nem jegyezte

föl senki, bár a közönség sokat keresi, és hogy maga, Spiess Já-

nos,2
) Faustnak azon életrajzát, melyet most közzétesz, Speierbl

kapta. A könyv szerzjét tehát nem ismerjük, de azon nem kétel-

kedhetni, hogy theologus, hogy protestáns (lutheránus) pap volt. A
bibliát folyton idézi, már a czímlapon is, Faust sorsát borzalom-

mal kiséri és meséli, st a könyv latin kiadását is igéri, a mely

azonban elmaradt. De tanult ember nem irhát ily rossz könyvet.

Ninc3 benne sem küls, sem bels összefüggés ; egy nagy része

épen csak anekdotáknak, még pedig részben régi, részben gyarló

anekdotáknak gyjteménye. Valószín, amit a XVI. század egyéb

gyakorlata is igazol, hogy a kiadó t. i. a nyomtató maga is bele-

dolgozott a kéziratba. Hogy terjedelmesebb, tartalmasabb, érdeke-

sebb legyen, belesztt mindenféle históriákat, melyeket a hagyo-

mányból ismert vagy a század tarka bvész-irodalmából merített. így

keletkezett ez az irodalmi férczmunka, a ponyvairodalom e klasz-

szikusa, melyet mi modernebb, tisztúltabb ízlésünkkel, csak bosz-

*) Legjobb kiadását (Zarncke Fr. kitn bibliographiai bevezetésével)

Brauné Vilmos eszközölte, Halle, 1878.

2
) L. ezen érdekes emberrl Zarncke Frigyes czikkét : Johann Spiess,

der Herausgeber des Faust-Buches und sein Verlag, az augsburgi Allge-

meine Zeitung 1883. szeptember 4. kelt mellékletében.
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szankodva olvashatunk. A kortársak azonban el voltak ragadtatva ;

hiszen Németország sohasem állott izlés dolgában olyan melyen,

mint a XVI. században. Az emberek csak a tartalmat nézték; attól

követelték, hogy a kor nagy eszméit visszatükröztesse, hogy benne

az üdvözülés nagy problémája, felfogásuk szerint, helyes megoldást

nyerjen. Az alakkal mitsem tördtek. Hutten költeményei lángba

borították hazáját, pedig nyelve és stílusa egyaránt gyarló. És mily

stílusbeli ízlést teremthettek az ellenséges felekezetek támadó és

véd iratai, melyek még Luther hatalmas tolla alatt is telvék

durvasággal és póriassággal

!

I.

A Népkönyv három részbl áll; az egésznek kompozitiója fe-

lette ügyetlen, az egyes fejezetek tele vannak ismétlésekkel, az

események fonala minduntalan megszakad. Az eladás hangja és

stílusa is igen különböz ; megragadó, hatalmas felfogású részletek

mellett egészen sületlen, bárgyú fejezetek állnak.

Az els rész szerint Faust János egy parasztnak fia Kod fa-

luból, Weimar mellett, tehetséges gyermek, ki jól tanúi s gyorsan

lesz a theologia doktora. De aztán megunja a szent tudományt,

mely t ki nem elégíti, mindent tudni, mindent birni, mindent él-

vezni akar. Azért félredobja a bibliát, Krakkóba megy, melynek
egyeteme mint a bvészet fiskolája igen rosez hírben volt, orvosi

és nigromantikus tanulmányokra adja magát, végre megidézi az

ördögöt s huszonnégy évre szerzdést köt vele : Mephostophiles e

földön szolgálja Faustot, minden kívánságát teljesítve; a kiszabott

határidn túl Faust lelke az ördögé. A Gonosz most pénzt és min-

denféle élvezetet juttat Faustnak, hogy komoly kutatásaitól el-

vonja, de azt hevesen ellenzi s meg is gátolja, hogy szövetségese

megnsüljön. Az els rész további fejezeteiben Mephostophiles fe-

lel Faustnak a világra s pokolra, az angyalokra és szellemekre

stbire vonatkozó kérdéseire. Feleletei a középkori babona és az

újkor dereng természettudományi ismereteinek tarka, de épen

nem szellemes keveréke.

A második részben e tudományos felvilágosítások folytatását

kapjuk, mire Faust az ördöggel felemelkedik a csillagok közé és

beletekint a paradicsomba, melyet örökre elveszített. Aztán be-

utazza a világot. Kalandjai silány tudomány és gyönge phantasia

alkotásai. Legtovább tartózkodik Rómában és Konstantinápolyban ;
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természetesen, a XYI. századot a pápa és a török foglalkoztatta

leginkább, ezeket gylölte legjobban, s Faust mind a kettt kigú-

nyolja s nevetségessé teszi. Természettudományi, fleg csillagászati

felvilágosítások fejezik be ezt a második részt is.

A harmadik részben Faust mint bvész szerepel: felidézi

Nagy Sándort és a trójai hsöket, tél közepén a legszebb szlt
varázsolja az asztalra, a levegn keresztül viszi az embereket kö-

penyén stb. Számos tréfát is visz véghez, melyek miatt nem volt

érdemes az ördöggel szövetkeznie. Lelkiismerete ismételve felébred

északlatja; elhatározza, hogy kibékül az Istennel; hátha még
megbocsátaná bneit. De a gonosz ismét elcsábítja: Menelaus ne-

jét, a trójai aggastyánoktól is bámult csodaszép Helénát juttatja

birtokába. Faust nem tud a szépségnek ellentállani, lemond Isten-

rl s boldog napokat él Helénával. Fiuk Juslus Faustus, ki atyja

halála után anyjával együtt eltnik. Végre letelt ideje. Faust vég-

rendeletet csinál, elbúcsúzik tanítványaitól s barátjaitól, borza-

lommal tekint vissza istentelen életére és iszonyú halállal ér véget.

A tartalom és kompoziczió e futólagos áttekintése is mutatja,

hogy a Népkönyv gyarló munka. Látszik, hogy a szerz vagy kiadó

minél több furcsa történetkével, anekdotával, bvészhistoriával

akart kortársainak kedveskedni. Ezen történetkék többnyire nem
igen érdekesek, nagy része, mint már említettem, nem is új, st
többen nagyon is régiek. E kalandok forrásai már rég ki vannak

mutatva ; de azok nem is érdekelnek most bennünket. Ha a Faust-

monda forrásairól beszélünk — és ezen tanulmány voltakópen,

habár egy kissé elüt szempontból, ezt a kérdést tárgyalja, — a

könyv hsét, Faustnak alakját és jellemét, gondolkodása módját,

törekvése czéljait, az ördöggel kötött szerzdés indokait értjük.

Van-e mind ennek mintája a régibb irodalomban? Mely elemekbl

alakultak a monda eme jellemz fvonásai ?

Két eleme a mondának kétségtelen : a történeti Faust reális

alakja és a XVI. századi Németország szelleme. Ez utóbbi még a

silány Népkönyvön is felismerhet. A renaissance és a refor-

matio, a természettudományok feléledése, a modern kutató és bí-

ráló szellem els szárnyalása nyomokat hagytak a Spiess-féle elbe-

szélésben is. A XVI. században nagy szerepet játszik az ördög : a

tudósok az szövetségesei, Luther a legnagyobb ellensége ; ama-

zok neki köszönik bámulatos ismereteiket és a természet fölött ki-

vívott hatalmukat, emez a Gonosz legyzésével találja meg az

54*
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üdvözülés helyes útját. A kor hiszékenysóge és babonája épen akkor-

volt, egészen természetszeren, a legnagyobb, midn az ó-világnak

új életre ébredése és a szabadabb és mélyebbre ható kutatás meg-

semmisítették az emberi hit és tudás eddigi alapjait és egészen

más, teljesen új alapot készültek teremteni az emberiség érzésé-

nek, hitének és tudományának. De Faust alakján a humanismus

hatása is észlelhet : a bvész ismeri a hellén világot, lelkesedik

az ókor fényes alakjai iránt, feleségévé varázsolja a klasszikus kor

legideálisabb nalakját, könyv nélkül tudja Platót és Aristotelest

és képesnek mondja magát Plautus és Terentius elveszett mvei-
nek helyrehozására. És végre a reformatio. A hit és üdvözülés

kérdései, a XVI. század e valóban éget kérdései, sokat foglalkoz-

tatják ; de Faust nem bir szenvedélyeivel s nem képes az emberi

gyarlóság kinövéseit legyzni ; többet akar birni és tudni, mint

embernek birnia és tudnia adatott ; nem hisz az Isten véghetetlen

kegyelmében, hanem vakmerségében isteni hatalomra akar szert

tenni. Nem Scherer fedezte föl, csak fejezte ki legélesebben, 1
)

hogy Faust a Luther ellenképe : Luther hisz, Faust kételkedik

;

Luther tiszteli a szent irást, Faust «a pad alá dobját ; Luther nem
bízik az emberi észben, Faust merészen kutat és azt hiszi, hogy

emberi eszével mindent kikutathat; Luthernek a bíbornoki méltó-

ságot 8 minden kívánsága teljesedését igéri az ördög, ha elhallgat,

de nem ér czélt ; Faust épen földi méltóságok s javak érdekében

szövetkezik veié és lesz rabszolgájává; Luther legyzi az ördögöt,

Faust áldozatává lesz. A bibliára és Krisztusra támaszkodó kutató

szembe szállhat a világgal és az egyházzal, mégis üdvözül; a me-

rész tudós, ki egyedül szellemének erejében bízik és sem isteni,

sem emberi auctoritásra nem támaszkodik az igazság szenvedélyes

keresésében, az elkárhozik. Ez a XVI. századi orthodox protestan-

tismus felfogása, mely természetesen a XVIII. század közepén, mi-

dn egy rokon szellem forradalom közepette az ifjú nemzedék

újra felkarolja és ismételve feldolgozza a régi Faust-mondát, tete-

mesen átalakul.

Az új szellem, — a reformatio, a renaissance, a humanismus,

a természeti tudományok megindulása, a korszak titanismusa és

akadályt vagy határt nem ismer tudvágya, — a XVI. század szel-

lemének e hatalmas irányai mind felismerhetk a Faust-könyv-

*) Ge8chichte der dcutschen Literatur, Berlin, 1881, 302. 1.
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ben, melynek egyik fontos elemét teszik, ha a feldolgozó nem is

volt képes, az emberiség ez egyik legnagyobb századát méltóan

tüntetni föl,— mint az, legalább részben, már a Faust-monda els

önálló feldolgozójának, az angol Marlowe Kristófnak, csak egy

^wel a Népkönyv megjelenése után készült titanikus irányú tra-

gédiájában, sikerült.

Épen oly kétségbe vonhatatlan eleme a Népkönyvnek a szo-

rosb értelemben vett történeti vagy jobban biographiai anyag,

melyre a Népkönyv kiadója maga is hivatkozik elszavában. Faust

bizonyosan élt a XVI. század els felében, st — a kor hite sze-

rint — maga irta meg élete történetét, és Spiess könnyen elhitet-

hette közönségével, hogy a Népkönyv — már a czímlap szerint

is : mehrentheils aus seinen eigenen Schriften — nagyrészt Faustnak

magának hátrahagyott irataiból szerkesztetett össze.

E történeti Fausttal meg kell ismerkednünk, hogy a hagyo-

mány való és költi elemeit megkülönböztethessük.

Faust bizonyosan történeti egyéniség, ki a XVI. század els

felében kalandos, tarka életet élt. Ezt nem a Népkönyvbl tudjuk,

mert e m ilyen czélra igen megbízhatatlan forrás volna, de tud-

juk Faust kortársainak följegyzéseibl, még pedig oly följegyzé-

sekbl, melyek a Faust-könyvet elz korból származnak. Csakis

ezek tekinthetk tudományos értéküeknek ; a többi t. i. a Faust-

könyv megjelenése (1587) után följegyzett adatok, mind többé-

kevésbbé már a gyorsan roppant népszerségre jutott Népkönyv

közvetlen vagy közvetett befolyásán alapúinak s azért történeti

hitelre nem tarthatnak igényt. 1
)

1
) A történeti adatokat, melyek Faust egyéniségére és életére vonat-

koznak, már a XVII. században kezdték gyjteni s fejtegetni. Ezen század-

tól származnak azon vélemények is, melyeket az újabb kutatások teljesen

megczáfoltak, hogy t. i. Faust csak a népköltészet terméke, tehát semmi-

féle reális alappal nem bir, és hogy a Népkönyv hse azonos Füst János-

sal, a mainzi nyomdászszal. Az els nézet fképviselje : Naudé, Apologie

pour les grand8 hommes soupqonnés de Magié, Amsterdam, 1712 ; a másodiké:

Dürr Konr. János, Epislola ad Georgium Sigismundum Führerum^ Altorf,

1676. — Faust történeti egyéniségét kétségtelenné tette Neumann János

György wittenbergi theologus, Disquiritio historica de Fausto praesti-

giatore (1683) ez. alapos dolgozatában, mely azonnal megjelenése évében

három kiadást ért és német fordításban is megjelent Miethen Krist János-

tól, 1702. Újabban a történeti Faustra vonatkozó forrásokat és adatokat
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Faust kortársainak nyilatkozatai a Faust-könyv és a Faust-

monda helyes felfogására és megítélésére igen fontosak.

Elször történik említés Faustról Trithemiusnak, a híres

sponheimi apátnak, 1507. augusztus 20. kelt s Yirdung János has-

furthi mathematíkushoz és csillagászhoz intézett levelében. Trithe-

mius, kit a kortársak szintén bvésznek tartottak, egy bizonyos

Georgius Sabellicusra figyelmezteti barátját, egy csalóra és kalan-

dorra, ki Virdungot fölkeresni készül. Trithemiusnál e czímmel

vezette be magát: Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior ,

fori8 necromanticorum, astrologus, mágus secundus, chiromanticus,

agromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. 1
) E czím két-

ségtelenné teszi, hogy embertársainak butaságára vagy legalább

vastag hiszékenységére számító merész kalandorral van dolgunk.

Trithemiu8 további tudósítása szerint Faustus 1506-ban

Gelnhausenben és Würzburgban tartózkodott ; mind a két helyen

titkos bölcseségérl beszélt, st Würzburgban azt állította, hogy

Krisztus csodatetteit minden nehézség nélkül ismételni tudja.

legjobban állították össze Emil Sommer, az Ersch- és Oruber-féle Ency-

clopaedidba,n (s. v. Faust), 1845, — ós W. Creizenach, az Allgemeine Deutsche

Biographieben (s. v. Faust), 1879.
2
) A Sabellicus nevet, úgy látszik, a huinanisticus tanulmányoknak

köszöni Faust. Sabellicus valószinüen a. m. sabinus ; a régi sabinusok pedig

a varázslás és bvész-mesterség hírében állottak. SabeUica anus, jósnó

(Horat. Sat. I, 9, 29) sabellica carmina, jóslatok, varázsigék (Id. Epod.

XVII, 28). Sabellicus tehát a XVI. században, fleg a humanisták köreiben,

könnyen nyerhette a « varázsló, bvész* értelmet. De Sabellicus egyszersmind

egy ókori orvos neve, ós Faust csodatev orvos is volt.

Faust talán igazi családneve volt a XVI. századi kalandornak. E név-

hez hasonlított a mainzi Füst neve, kit, mint a könyvnyomtatás egyik föl-

találóját, korán az ördög szövetségesévé tett a hagyomány. (Midn e két

alak a mondában mind jobban összeolvadt, lehetett az eredeti Faust György-

bl Faust János, mert Füst keresztneve János volt). Ha a monda hse csak

felvette a Faust nevet, a mi nem épen lehetetlen, erre egyrészt a név latin

értelme (faustus, boldog), részben azon körülmény is vezethette, hogy Simon
Magusznak volt Faustus nev tanítványa. Valószinüen ezen Simonra ós

tanítványára való tekintettel nevezi a monda hse magát mágus secundus-

nak és Faustus juniornak. Ez a két alak a XVI. században, fleg tudós

körökben, melyek annyit foglalkoztak a keresztyénség störténelmével és

melyeknek mondánk hse els sorban imponálni akart, oly ismeretes volt,

hogy ifjabb druszájuk méltán várhatta tekintélyének és nimbuszának növe-

lését e nagyhir nevektl.
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1

A következ évben Kreuznachba került, hol a mystikus hajlamú

és romantikus irányú Sickingen Ferenczet annyira megnyerte,

hogy ez neki tanári állást szerzett. De Faustus erkölcstelen és

feslett élete miatt e hivatalát nem sokára elhagyni és a városból

menekülni kényszerült.

A második tanú 'Mutianus Rufus, Reuchlin János tudós ba-

rátja (t 1526), ki 1513. október 3. azt irja, hogy néhány nap eltt

egy Georgius Faustus nev chiromanticus, szerinte szédelg és

bolond, jött Erfurtba, hol a tudatlan nép roppantul bámulja. Mu-

tianus maga is hallotta, mint dicsekedett ez a Faustus a kocsmá-

ban csodás tudásával és természetfölötti erejével; de a tudós

humanista nem avatkozott a dologba, mert nem szokott mások

bolondságával tördni. Mutianus szerint ez a Faustus Erfurtban

Helmitheu8 Hedebergensis melléknévvel lépett föl, mit Düntzer

Hemitheus Hedelbergemisre (azaz : heidelbergi félisten) javított. 1
)

A harmadik tanú Begardi Fülöp wormsi orvos, ki Index sa-

nitatis, Zeyger der Gesundheit ez. mvében (Worms, 1539.) épen

úgy nyilatkozik Faustról, mint Trithemius és Mutianus, azután

hozzáteszi, hogy a szédelg philosophus philosophorumnab nevezte

magát és sok ember zsebébl kicsalta a pénzét.

A negyedik tanú, Gast János baseli protestáns lelkész, már

Faust haláláról is tud. Sermones convivales ez. könyve, melyben

a hires kalandor tetteirl és borzasztó végérl szól, 1548-ban

jelent meg. Ez évben tehát Faust már nem volt az élk sorában.

Gast maga személyesen is ismerte Faustot ; egyszer, valószinen

1525-ben, együtt ebédelt vele Baselben, és ekkor Faust oly mada-

rakat adott át a szakácsnak, milyeneket soha senki ezen a vidé-

ken nem látott. Egy kutyája is volt, melyrl az emberek azt mesél-

ték, hogy Faust inasa, ki ura parancsa szerint majd ember, majd

állat alakjában szerepel. Haláláról a baseli theologus rémes dol-

gokat mesél, de természetesen csak hallomásból : az ördög meg-

fojtotta Faustot, ki a ravatalon, akár hogyan fektették is, mindig

a föld felé fordította arczát.

Ezek tehát az oly kortársak nyilatkozatai, kik Faustot sze-

mélyesen ismerték vagy legalább látták. A többi tanúk, egészen

a Népkönyv megjelenéséig, már csak másod- vagy harmadkézbl

*) Grimm Hermáim a Hedebergensis melléknévben czélzast talál Tri-

themmsra, kinek családi neve Heidenberg volt.
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bírják adataikat Ezekben már jóval mondaszerübb a híres bvész
alakja.

Az els ezek közöl Manlius (Mennél) János l
), ki Faustra

vonatkozó adatait, úgy látszik, legnagyobb részt Melanchthontól

kapta. Ezek szerint Faust János 2
) — nem többé György, mint a

kortársaknál — Enittlingenben született, Melanchthon szülhelyé-

nek, Brettennek tszomszédságában. Krakkóban tanulta a magikas

tudományt, 8
) mire kicsapongó, istentelen életet élt. Nürnbergben és

Wittenbergben, hol János választófejedelem idejében (1525—32)

tartózkodott, a hatóság el akarta fogatni, de Faust megszökött.

A merész szédelg többi közt avval dicsekedett, hogy a császári

seregek az büvészmesterségének köszönik olaszországi gyzel-

meiket. 4
) Velenczében a levegn át akart repülni, de az ördög

lecsapta t a földre. Az ördög mindig kutya alakjában kisérte t.
Haláláról, mely egy würtenbergi faluban történt volna, Manlius

hasonlókat mesél, mint Gast János.

Hogy Faust Wittenbergben Melanchthonnal sokat érintke-

zett, azon kételkedni nem lehet, ha nem is fektetünk nagy súlyt

Lercheimer Augusztinnak, ki 1547-ben Melanchthon tanítványa

volt, elbeszélésére, 6
) melyben már nagyon sok a mondaszer, de

mely mégis figyelembe veend, mert a Népkönyvet elz idbl
való. Faust krakkói tanulmányai ki nem deríthetk, mert a krakkói

egyetem legrégibb névlajstromában e
) ily nev deák nem fordul

el. Hátha a bolyongó kalandor akkor más névvel szerepelt?

*) Locorum communium collectanea, 1562, p. 38.

*) A János nevet, mint már említettem, valószínen akkor nyerte

Faust, midn a monda t mindinkább kapcsolatba hozta, majd összekeverte,

végre azonosította Füst Jánossal, kit kortársai sokszor Faust Jánosnak is

neveznek. Grimm H. e ketts keresztnév alapján két különböz Faustot

tételez fel, egy olasz ós egy német kalandort, — de kielégít ok nélküL
3
) Manlius : Hic cum esset Scholasticus Cracovien-sis, ibi magiam di-

dicerati sicut ibi olim fit cjus magnus usus et ibidem fuerunt publicae

ejusdem artis professiones,

*) Idem Fauntw, turpissima bestia et cloaca multorum diabolorunu,

vane gloriabatnr de se, omnes victorias, quas Tiabuerunt caesarini exerci-

tus in Itália (t. i. 1527-ben), esse partas per ipsum sua mágia. Idque fit
mendacium vanissiinum.

b
) Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberey stb., Frank-

furt, 1585.

6
) Kiadta Heinr. Zeissberg. Innsbruck, 1872.
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Szintén Faust halála után, de még a Napkönyv megjelenése

eltt, sok érdekeset jegyzett fel a hires bvészrl Wier János isme-

retes orvos (t 1588). Szerinte x
) Faust,a század harminczas évei-

ben virágzott, sok hiszékeny embert megcsalt és egy bntett miatt

fogva is volt, de csodálatos ügyességgel megszökött.

A mit mások Faustról, részben a bvész kortársainak elbeszé-

léseibl, részben a hagyományból mesélnek, — az már mind a

Tíépkönyv megjelenése utáni idbl való 2
) s azért történeti adat-

nak nem tekinthet többé. E késbbi feljegyzések leginkább any-

nyiban igen érdekesek és tanulságosak, mert a monda gyors elter-

jedését és folytonos gazdagodását bizonyítják.8
)

Ha már most a fent összeállított történeti feljegyzéseket ösz-

szegezzük, a következkben állapodhatunk meg. Faust György

(kit a hagyomány utóbb Jánosnak nevezett) szegény földmvelk

nagyra tör fia, tudományos képzettség, de felületes és kapkodó

ember volt. Csak bolygó tanuló (fahrender Scholast) lett belle, ki

kóbor életet élt, az emberek babonás hiszékenységét ügyesen ki-

aknázta, sok botrányt követett el, többször került kellemetlen

érintkezésbe a rendrséggel, tudatosan és szándékosan titkos

*) De praestigiis daemonnm et incantationibus ac venefieiis libri sex,

Basel, 1568. (Az 1566-iki kialás még nern tud Faustról).
a
) A Népkönyv eltt említik Faustot még Gessner Konrád 1561-ben

Epistolae medicinales, p. 1. és Lavater Lajos zürichi lelkész 1570-ben, De
spectrh, lemuribus et magn is ataue insoliti* fragoribus, p. 208, — de épen

csak említik mint híres bvészt, ki nem régen meghalt.
8
) Ide tartoznak a Faustnak tulajdonított varázs- és bvészkönyvek

is, melyek közül a következ kett lett leghíresebb: Doktor Fausts'grosser

und gewaltiger Höllenzivang, mely állítólag már 1509-ben megjelent, óh

Doktor Johann Faustens Mirakul-Kunst und Wunderbuch, melyet még
régibbnek híreszteltek. E könyvek természetesen kés, minden esetre a Nép-

könyv utáni idbl származó koholmányok, melyekre régi nóvszámokat

tettek, hogy eredetiebbeknek s hitelesebbeknek tüntessék föl. — Hogy az

emberiség régebben e tekintetben milyen naiv volt, még kézzelfoghatóbban

látni abból, hogy egészen komolyan beszéltek, már az egyházi szent atyák

korában s azóta is a középkor végéig, varázs-könyvekrl, melyeket Ábel,

Henoch, Noah, Cham stb. írtak ! — A Faust-monda gyors elterjedése és

nagy népszersége mellett bizonyít az is, hogy már hat évvel a Nópkönyv

megjelenése után a hs famulusa is egy külön mondakör központja. E
munka czíme: Ander Theil D. J. Fausti, darin beschrieben ist Chrisi.

Wagner*, Fausti gewesenen Diseipels. auffgerichteter Pact mit dem Teuffel

stb. 1594.
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ügyességek és tudományok birtokosának hirdette magát és isme-

retlen módon, de úgy látszik nem természetes halállal, talán mint
természettudományi kisérleteinek áldozata, múlt ki. A kortársak,

kik róla említést tesznek, szédelgnek vagy bolondnak mondják,

de mégis úgy beszélnek róla, hogy a sokat hányatott doctornak

bizonyos jelentségét k sem tagadják. Egy közönséges csalóval és

ignoranssal nem foglalkoztak volna annyit, és a tudósok Speier-

ben, Erfurtban és Wittenbergben nem bocsátkoztak volna vele

tudományos vitatkozásokba. Csak az ókori irodalomban kitnen
jártas férfiú merhette azt az állítást, melylyel Faust Erfurtban oly

nagy feltnést okozott, hogy Plató és Aristoteles összes munkáit

könyv nélkül képes elmondani.

A legfeltnbb az, hogy a történeti Faustról nem állítja

senki, hogy az ördöggel szövetkezett, st még azt sem világosan,

hogy varázsló, bvész volt, ki a daemonok fölött hatalommal birt.

Pedig ezen váddal a reformatio korszaka igen bkez volt. A mint
valaki a természettudományokkal, melyek akkor még mint renge-

teg rejtélyek összege feküdtek az emberek gyakorlatlan szeme

eltt, foglalkozott, rögtön azt állították róla, hogy da>monokkal

van dolga. Ilyenekben és a személyes ördögben a kor legjobbjai

is hittek, protestánsok és katholikusok egyaránt. Nincs is azért a
Népkönyvnek, bár kétségtelenül protestáns pap müve, határozott

felekezeti jellege. 1
) A reformatio Faust történetére is veti árnyékát,

a század szelleme ezen Népkönyvben is érezteti erejét; de tartal-

mában nincsen semmi, a mi az egyházak dogmatikai vitáira vo-

natkoznék. Nemcsak az ördög maga felekezet nélküli, Faust is

mind a két felekezetben volt lehetséges ós mind a kettben ugyan-

egy sorsra jutott volna.

A ki a Faust könyvet csak futólag is olvassa ós nem egészen

járatlan az ó- és középkori varázs- és büvészirodalomban, lépésrl-

lépésre jó ismersökre fog találni : Faust és Mephostophiles hires

tetteinek egy tetemes része épen nem dicsekedhetik az újság érté-

kével vagy varázsával. Kimutatták, hogy a Faust-könyv csodás

*) Természetesen eltekintve a pápa kigúnyolását tartalmazó néhány
silány kalandot, melyek nem tartoznak a monda lényeges elemei közé.

Különben ezekbl sem volna szabad protestáns szerzre következtetnünk,

mert a XVI. században katholikus írók is csak oly ellenszenvvel és gylö-
lettel beszéltek a pápákról, mint a reformatio hívei.
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dolgaiból az egyiket már századok eltt Agathodsemonról, a mási-

kat Simon Maguszról, a harmadikat Albertus Magnusról stb. me-

sélték. A történetek egy nagy része még ma is a nép ajkán élft

regékbl van véve, melyek régi mythikus elemekre vezethetk

vissza. És ezen épen nem csodálkozhatni, ha figyelembe veszszk,

hogy az ördögrl és egyéb gonosz szellemekrl szóló hagyomá-

nyok alatt egyáltalában többnyire régi mythikus elemek lappang-

nak. Egyes történetek abban az alakban, melyben a Faust-könyv-

ben találhatók, ki nem mutathatók ugyan régibb forrásokban, de

ismerjük az elemeket, melyekbl jól rosszul összetákoltattak. De
még a szerepl hs neve, illetleg nevei sem újak, mint már érin-

tettem : Faustusról tud a régi irodalom is, Sabellicus valószínen

a sabinus bvészekre vonatkozik, mágusz pedig az ókorban kele-

ten és nyugaton számtalan volt.

így tehát a Népkönyv neveiben és adataiban, de a monda
egyéb számos elemében is felismerhet és kimutatható régibb

hagyományok befolyása. Ezen nincs mit csodálkozni. A mint több

rokon vagy hasonló alak közül valamelyik typussá izmosodik, a

többiek lassanként beléje olvadnak. így örökölték Schilda hirneves

polgárai a korlátolt nyárspolgárság összes bolondságait ; igy ruház-

ták idvel Eulenspiegelre mind azon csíneket, melyekben a ter-

mészetes józan ész ersebbnek és életrevalóbbnak bizonyul az

egyoldalú tudománynál vagy mveltségnél ; így jutottak Münch-

hausennek a világ összes nagy hazugainak merész phantaziájú

élményei, Luciantól kezdve egészen a múlt századig. Épen úgy
történt Fausttal: a mint alakja a XVI. században kiemelkedett a

hasonló vagy rokon alakok nagy számából, reá ruházták régibb

varázslók vagy bvészek tetteit, a mit fleg a monda késbbi fel-

dolgozásaiban világosan és lépésrl-lépésre felismerhetni: mert

minél fiatalabb valamely Faust-könyv, annál többet tud a hsrl,
azaz : annál több régi történetet visz át, ha sokszor tetemesen mó-
dosított alakban is, a XVI. századi kalandorra.

De e kis kalandok, mint már említettem, nem teszik a Faust-

mondát. Kérdés : a monda lényegére volt-e valamely régibb hagyo-

mány és vajon mennyiben befolyással? Faustnak alakja és sorsa

nem-e csak újabb, módosított, a kor uralkodó eszméi szerint át-

alakított feldolgozása valamely régibb, vagy eshetleg több régibb

mondának ?

Más szavakkal : nincsen-e talán az ókornak és a középkor-
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nak is a maga Faustja, ki aztán, kedvez körülmények közt, a
század hatalmas szellemi életétl emelve és egyénitve, egy rokon
jellem és irányú él alak közvetlen hatása alatt, a reformatio és

humanismus korában új életre feltámadt ?

Elre bocsáthatom e tanulmány eredményét : Faustot nem
találunk az elz századokban, — de igen is alakokat, melyek
egyéniségök egyik vagy másik feltnbb vonásában, sorsuk némely
jellemz momentumával, törekvésök kiinduló pontjában, eszkö-

zeikben vagy czéljaikban elevenen emlékeztetnek a XVI. századi

Faust-monda hsére. Ez alakokkal behatóbban kell foglalkoznunk,

hogy Fausttal való rokonságukat felismerhessük, hogy azon voná-

saikat is kellleg kiemelhessük, melyekben Fausttól különböznek.

Csakis ezen pontos összehasonlítás után lehet pontosan meghatá-

rozni, hogy a XVI. századi németek mit és mennyiben teremtettek

újat, midn ezen egyik leghíresebb és legérdekesebb alakjukat

megalkották.

Ily Faustféle alak a Faust-mondát elz korszakból fleg
három van : Simon Mágusz, Cyprianus és Theophilus.

II.

A Simon- vagy mágusz-monda legterjedelmesebb ós legelter-

jedtebb forrása a Kelemen római püspöknek tulajdonított ókeresz-

tyén munka, mely a második század közepén keletkezett és állító-

lagos szerzjétl CLementina gyjtnév alatt ismeretes. 1
)

E regényszer munka alapján a mágusz-mondát, az esemé-

mények fmomentumaira szorítkozva, tekintet nélkül a részle-

tekben igen eltér különböz hagyományokra, a következkben

foglalhatjuk össze. 2
)

Simon, Antonius és Rachel fia, Gittából (Samaria mellett)

származott. Mint ifjú Caesareában nevekedett, Justa házában, hol

*) Clementindi edidit Paulus de Lagarde, Göttingen. 1865. — E mun-
kák hagyományos szerzje, Clemens Eomanus, a monda szerint Péter apostol

után Rómának els vagy harmadik püspöke volt A Clementina kétségte-

lenül különböz szerzk dolgozatai ; hisz egyes müvek még fontos elvi ellen-

tétben is állnak egymással.
2
) V. ö. Ottó Haggenmacher, Ein altchristlwher Román ah Quelle

der Faustsage (Protestantische Kirchenzeitung, Berlin, 1879, 25. és 26. sz.).
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a görög mveltséggel megismerkedett és a zsidó törvényt tanulta.

Innen Jeruzsálembe ment, hol a zsidóság egyik legbuzgóbb és leg-

szenvedélyesebb hívévé, képviseljévé lett. A keresztyén község

itt épen keletkezben volt : mint legkonokabb ellensége Simon

szerepelt. Midn az apostolok els térít utjokról visszatérve,

sikereik elmesélésével meghódítják a szavukra hajló népet és nyo-

mós érvelésökkél megczáfolják a zsidó tudósok ellenvetéseit, Simon

lép fel ellenök, s midn szavával nem tudja a népet megnyerni,

erszakkal hatol a templomba s a keresztyének véres üldözésére

lázítja a tömeget, úgy hogy a keresztyén községnek Jerichóba

kell vonulnia.

De Simon nem elégszik meg ezen sikerével. A fpap felha-

talmazásával követi a keresztyéneket s Damaskusba indul, hogy

Petrust felkeresse. Útközben azonban megtér ; némelyek szerint

bosszúból, mivel a fpap megtagadta tle leánya kezét, mások és

saját állítása szerint azért, mivel Krisztus eltte megjelent.

Simon most maga is apostolnak lép föl, bár az igazi apos-

tolok nem közöltek vele semmit Krisztusról és az évangyéliomról,

és Petrus a szenvedélyes ember pénzét, melylyel az apostoli hiva-

tottságot megváeárolni akarta, visszautasította ós t elátkozta. 1
)

Simon mégis bejárja a pogány tartományokat és tanítja a népet

;

de elferdíti az évangyéliomot és folyton rágalmazza Petrust.

A nép pedig, mely szavában bízik és varázslásait bámulja, «Isten

nagy erejének • tekinti a merész csalót, és híveinek száma mind

nagyobb lesz.

Most Petrus, az igazi Simon, fellép az ál-apostol ellen, ki t
annyira gylölte, és megmagyarázza a hívknek, hogy Simon ha-

mis tant hirdet és hogy csodáit az ördög segítségével végzi. Az

apostol és a mágusz ismételve állottak egymással szemben, s

Simon ismételve, így fleg Antiochiában, kénytelen volt bevallani,

hogy Petrust arczátlanúl rágalmazta, és hogy maga nem apos-

tol, hanem mágusz, csaló és varázsló. 2
) De e btínbánása nem volt

') Apóst. Cselek. VIII, 19—24.
a
) Késbb ezt úgy beszélték, hogy Simon, üldöztetve a keresztyének-

tl, máguszi hatalommal másra ruházta a saját alakját, hogy maga meg-

szökhessen, és hogy Petrus most, felismerve az alapostól cselét, ezt az Al-

Simont rávette arra, hogy Antiochiában a fönt érintett önmegsemmisít
vallomást tegye. így bnhdött Simon azért, hogy mást akart bajba hozni

a saját alakjában.
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tartós; alig hogy Petrus eltávozott, Simon újra szidalmazza t s

újra toborz magának és téves, ördögi tanainak és csodáinak híve-

ket, kiket aztán a daemonokkal összeköttetésbe hoz. Petrus erre

újra felkeresi a máguszt Caesareában és annyira megczáfolja a

« hamis prófétát)), a ((gonoszság hírnökét*, a « sátán választott edé-

nyét*, hogy Simon, kit összes hivei elhagytak, kénytelen a város-

ból menekülni. Rómába indul, hol — saját jóslata szerint —
nagyszer siker fogja mködését koronázni. Es csakugyan meg-
nyeri Nero császárt, kit a mágusz csodatettei, fleg látszólagos

lefejeztetése, teljesen meghódítottak. De Petrus ide is követi a

csalót és a császár eltt kimutatja, hogy Simon álpróféta. Nero

bizalma ingadozni kezd. Ekkor Simon, isteni hatalmát bebizonyí-

tandó, késznek nyilatkozik az égbe repülni. Dámonjai fel is eme-

lik t a levegbe, de Petrus az Úr erejével leveri a dámonokat és

Simon a földre zuhan és szörnyet hal. 1
) Nero erre annyira felb-

szül, hogy Petrust, ki kedves máguszának halálát okozta, nyom-
ban kivégezteti.

Simon alakját sokfélekép magyarázták ; legalaposabb és leg-

indokoltabb azon felfogás, hogy Simon Paulusnak torzképe, melyet

a zsidó-keresztyének gylölete alkotott és az igazi apostollal, a

fölötte folyton gyzedelmesked Petrussal, állított szembe. Simon
és Paulus mind a ketten nem-zsidó országból származnak, görög

mtiveltségek, tanulmányozzák a zsidó törvényt, szenvedélyes,

fanatikus zsidók, megtérnek Damaskusba utazva, ugyanazon váro-

sokban szerepelnek és végre Rómában halnak meg. De e fvoná-

sok mellett még a részletekre vonatkozólag is ki lehet mutatni,

hogy a fanatikus zsidók a gylölt Paulust akarták kigúnyolni,

nevetségessé és gylöltté tenni a gittai máguszban. A lángesz,

mélyen gondolkodó, korát megelz és a hagyomány korlátait

merészen lábbal taposó reformátor a korlátolt ós fanatikus zsidó-

keresztyének felfogásában idvel csalóvá, varázslóvá, az ördög

szövetségesévé, valóságos torzképpé lett, — Paulus az apostol,

Simonná, a máguszszá, alakult át.

De Simon alakjának eredete és jelentsége voltaképen nem

l
) Más elbeszélés szerint csak súlyosan megsérült, mire fájdalomból

s szégyenbl egy magas szikláról levetette magát Suetonms, Vita Neronis

cap. XII. is tesz említést arról, hogy Nero alatt Rómában valaki repülni

próbált.
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érdekel bennünket e tanulmányban. Azért lássuk a mágusz-monda

további fejldését.

A második század els harmadában támad a keresztjén

Gnosis, az a spekulatív irány, mely a keresztyén vallást a pogány

philosophiával kapcsolatba hozta. A zsidó-keresztyének nagyon

gylölték ez új iskolát, melynek pogány elemei miatt Paulust vá-

dolták, így lett Simon, a mágusz, a második század közepe táján a

Gnosis megalapítójává s ebbl folyólag minden eretnekség aty-

jává, 1
) és a század végén 2

) igazi fvarázslóvá. Ez elbeszélések sze-

rint Simon láthatatlanná tudja magát tenni, de egyszersmind bár-

mely alakot képes fölvenni ; szobrokat és házi eszközöket szolgáivá

tud átvarázsolni; tzben meg nem ég; hegyeken és sziklákon

akadály nélkül megy keresztül ; a legmagasabb hegyrl is baj nél-

kül ugrik vagy esik le a földre; kötelékeit könnyedén föloldja,

minden zárt kinyit, idegen alakokat fölidéz, felrepülhet a légbe,

életre hozhat halottakat stb. Es ezt mind az ördög segítségével

végzi. Utóbb Helénát veszi nül, ki szerinte az égbl jött le, «az

összes dolgok anyja, a bölcseség, ki miatt bajbárok és görögök

egymással harczoltak, a nélkül, hogy igazi lényét fölismerték

volna». Az egyházi atyák e Helénát késbb «tyrusi szajhának»

nevezték, mivel szerintök Simon Tyrusban egy bordélyban találta.

Végre azt is mesélték a máguszról, hogy tzbl, légból és vízbl

embert csinált, ki t daemoni hatalommal szolgálta.

Ezen késbbi elbeszélésekben már nincs összefüggés, nincs

alapfelfogás. Simon egyszeren a Sátán szövetségese,8
) kirl min-

J

) E felfogás fforrása a Clemensnek tulajdonított tHomiliák és Re-

cognitiók* (a fent emiitett Clementina legfontosabb részei), az ókeresztyón

irodalom ez egyik legolvasottabb és legbefolyásosabb könyve.

*) Petrus és Paulus cselekedeteiben (Acta Petri et Pauli. Ed. C. Ti-

schendorf, Acta Apóst, apocr. Lipsiae, 1851.) Ezeknek szerzje már nem
érezte az összefüggést Paulus és Simon alakjai közt, mert e mben a má-
gusát Nero eltt nemcsak Petrussal, hanem Paulussal is állítja szembe.

3
) E felfogás összefügg a mágia fogalmának átalakulásával. Az ókor

nem tekintette a mágiát ördögi, pokoli mesterségnek, a máguszt az ördög

szövetségesének. A keresztyénség eltti vallások mind többé-kevésbbé istení-

tették a természetet, azaz : megszemélyesítették a természetben mköd
erket. Istenekkel és isteni erkkel telve a görögök felfogása szerint a ter-

mészet. A ki ez istenek szövetségesévé lesz, a ki reájuk hatni, azokat czél-

jaira felhasználni, szolgáivá tenni képes, az mágusz, az hatalmasabb, ma-

gasztosabb, bölcsebb mint a többi halandók ; — csodatev tudománya a
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den rosszat és képtelent állíthatni, kire minden varázslást és gaz-
ságot, bármi legyen is forrása vagy eredeti értelme, bátran ráru-

házhatni.

Simon története az ó-keresztyén hagyományokban Clemens
történetével van összekapcsolva, a nélkül, hogy ez utóbbival bens
összefüggése volna. Ez a Clemens, Faustinianus és Matthidia fia,

császári vérbl származott és sokat foglalkozott a görög bölcsek

mveivel. De mivel ezek számos kételyeit el nem oszlatták, Jézus

tanítványait kereste föl és Csesareában épen akkor találkozott

Petrussal, midn ez az álpróféta Simont diadalmasan legyzi.

Clemens most keresztyénné lesz és elmeséli Petrusnak, hogy anyja

két idsb testvérével, Faustinussal és Faustussal, útnak indultak

Athénbe, de útközben nyomtalanul eltntek. Erre atyja is útnak

indult, hogy az elveszetteket felkeresse, de is eltnt. Az elbeszé-

lés folyamában azután az elveszettek mind eltnnek és fölismerik

egymást. x
) Faustinus és Faustus, kik szintén Petrus tanítványai

voltak, elbb egy ideig Justa házában laktak, tehát társai és tanít-

ványai voltak a mágusznak. Clemens utóbb római püspök lett és

a hagyomány neki tulajdonította a Simon- és Clemens-monda

regényszer feldolgozását.

E munka a középkornak egyik legnépszerbb olvasmánya

volt, fleg mióta Kufinus (345—410) azt latinra fordította és így

az összes nyugati népeknek hozzáférhetvé tette volt.

mágia, mely öt Istenek szövetségesévé teszi. Ily máguszoknak nézte a hel-

lén ókor utolsó korszaka Pythagorast vagy Tyanai Apolloniust, kikhez val-

lásos tisztelettel és hódoló csodálattal föltekintettek. — Az ókeresztyén

fölfogás nem tagadta a természetben uralkodó és mköd erket, st sze-

mélyesítette is azokat, de nem mint Isteneket, hanem mint daemonokat,

gonosz szellemeket. A ki ezekkel szövetkezik, az az egy láthatatlan és csak

imával megközelíthet Isten ellenségeivel szövetkezik, az Sátán társa.

A mágia, melyet az ókor isteni tudománynak tekintett, most pokoli mes-

terséggé, a mágusz Isten ellenségóvó lesz, kit az egyház üldöz és kitagad.

Az ókori mágusz Istenek segítségével ós azért isteni csodákat mvel ; a

keresztyén felfogás szerint a mágia mestere az egy Isten akarata és segít-

sége nélkül, st ezeknek ellenére cselekszik ; csodái pokoli mveletek, me-

lyekkel gonosz czólokra törekszik. E sátáni mágiával szemben beszélnek az

ókeresztyén írók keresztyén mágiáról is, t. i. az egyház azon hatalmáról,

melylyel az, mint a szent lélek szövetségese, a pokoli mágia fölött diadal-

maskodni, az ördögöt fékezni s ártalmatlanná tenni képes.
1

) Innen a munka czíme : Recognitiones.
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Németországban fokozott népszerségre jutott a Clemens-

Simon-monda az úgynevezett « Császári krónika* (Kaiserchronik)

által. Ez a mesékben dúsgazdag verses világtörténelem, mely a

XII. század els felébl származik, 1
) számos monda s legenda

mellett, melyet közöl, igen terjedelmesen meséli el a Simon má-

guszról szóló ó-keresztyén hagyományt is, mely ezen a réven

a tudományos mveltség körén kívül álló olvasók eltt is is-

mertté lett.

Kétségtelen, hogy ez az ó-keresztyén legenda befolyással

volt a német Faust-mondára. Hogy Faustnak magának a neve e

legendából származik-e, azt nem merném állítani, mert nem való-

szín, hogy a népmonda az eltérben álló falakoknak — ezek

Petrus, Clemens, Simon — teljes mellzésével egy mellékalakot

vett volna át, — illetleg ezen mellékalaknak csakis nevét, mert

hiszen Faustusnak a legendában sem jelleme, sem története nin-

csen ; nem is világos, hogy Simonnak mennyiben volt tanítványa,

de annál bizonyosabb, hogy késbb a mágusz ellen fordult s Petrus

lelkes híve lett.

Annál kétségtelenebb, hogy Heléna ezen legendából jutott a

Faustról szóló Népkönyvbe. 2
) Ezt már azon feltn tény is bizo-

nyítja, hogy a Népkönyv közvetlenül Heléna els felemlítése után

a máguszra és az Apostolok Cselekedeteire hivatkozik. 8
) Hogy

Heléna alakját azután a renaissance mozgalmai még jobban el-

térbe helyezték, azon nem szükséges kételkednünk; csak az nem
valószín, hogy a görög monda sokat dicsített szép ideálja tisz-

*) Kiadták Diemer József, I. Szöveg. Bécs 1849, ós Massmann Hen-

rik, Quedlinburg 1849—54, 3 kötet Tárgya : a római császárok története

Július Caesartól III. Konrádig. De a császárok sorrendje és története csak

kereti szolgál, melybe a szerz számos mondát és legendát befogad; e

e nagyszámú epizódok alkalmasint, legalább részben, már kész költemények

voltak, melyeket a nagy munka szerkesztje azután egy egészszé, legalább

külsleg, kapcsolt össze. A munka régibb alakja 1148 körül fejeztetett be;

késbb többen folytatták, II. Frigyesig, st egészen Habsburgi Rudolfig.

Az eredeti munka szerzje valószínleg egy regensburgi pap, fforrása a

Chronicon Wirziburgense volt.

8
) Ezt elször Emil Sommer állította, De Theophili cum diabolo

foedere. Halle 1844, thes. III. Dtintzer (Goethe"8 Faust', zum ersten Mai
volhtandig erliiutertj Leipzig, 1850, I. 30. 1.) hiába iparkodott e teljesen

alapos nézetet megczáfolni. V. ö. Be Lagardé, Clementina, p. 22.

3
) A Brauné -féle kiadásban p. 98.

PhilologUi Köslöny. Vffl. 8. **>
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tán és kizárólag a renaissance eszméinek terméke. 1
) Hasonlóképert

emlékeztet a német hagyomány azon adata, hogy Faustnak és He-
lénának egy figyermekök, Justus Paustus volt, ki mint Faustnak

dámonionja szerepelt és atyja halálakor rögtön eltnt, a Simon-

monda azon elbeszélésére, hogy a paágusz különböz gázokból é&

elemekbl egy gyermeket készített, mely neki varázslásainál esz-

közül és segítségül szolgált.

De hiszen hangsúlyoztuk már, hogy a Faust-mondába a leg-

különbözbb korokból származó hagyományok vétettek fel és hogy
egyes részletei majd mind régibb, részben idegen forrásokra vezet-

hetk vissza. 2
) Nem ezen részletek eredete érdekel bennünket, ha-

nem a falaknak és problémájának viszonya rokon hagyományok-

nak alakjaihoz és problémáihoz.

Mily viszonyban áll tehát a Faust-monda a mágusz-mondá-

hoz ? Igaz-e, mit némelyek állítottak, 8
) hogy Faust nem egyéb

mint Simon mágusz megújítása?

A felelet e kérdésre már bennfoglaltátik a fentebbi fejtege-

tésekben. Simonban az ókeresztyén egyház a hitetlen pogányt

látta, ki pokoli dsemonok segítségével apostoli szerepet akart ját-

szani, ki befurakodott a keresztyének községébe, de hitével, esz-

közeivel és czéljaival az utált pogányság álláspontját foglalta ek
Krisztus személyes megjelenése megtérítette t a keresztyén hit-

nek, de ez utóbbi nem vert gyökeret szivében; a mágusz azért

mágusz maradt, ki nem az egy láthatatlan, mindenható Istenben

bizik és nem tle esd segítséget ós ert, hanem a pokol szelle-

meinél keres és talál szövetségeseket. A keresztyén hit nem fér

össze a pogány (görög) philosophiával és theurgiával, — ez a
Simon-monda igazi értelme.

Világos, hogy a Faust-monda, melynek mélyebb gondolatát

már érintettük s melyre e tanulmány végén még visszatérünk,

nem azonos ez ókeresztyén mágusz-mondával, hogy Faust alakja

nem egyszer ismétlése a Simon alakjának. A mi rokon vonások

l
) Ezt állítja Kuiio Fischer Goethe'8 Faust, Über die Entstehung und

Composition des Gedichtes (Deutsche Kundschan, XIII., 1877, 54—98. ós

251—285. 11.).

*) E régibb forrásokat már Görres (Die teutschen Volksbüchery Hei-

delberg 1807, p. 207—229) kezdte kimutatni.
3
) Fleg de Lagarde Pál ós Haggenmacher Ottó, amaz a Clemeuti-

nákhoz írt bevezetésben, emez a fönt 836. 1. idézett értekezésben.
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tagadhatatlanul vannak a két mondában,— alább még összefoglal-

juk ezeket, — azok inkább külsségekre és egyes részletekre vo-

natkoznak, mint a mondák eszmei lényegére, alapgondolatára. De
azt már e belyen is hangsúlyozhatni; hogy az összes rokon, azaz

Faust-szerti hagyományok közt az ókeresztyén mágusz-legenda

volt legnagyobb befolyással a német Faust-monda alakulására.

(Vége köv.)

Heinrich Gusztáv.

Martialis I, 109.

Issa kedvesebb, mint Catullus rigója,

Issa ártatlanabb, mint szz galamb csókja.

Issa minden lánynál hizelkedbb szinte,

Issa becsesebb, mit India dús kincse.

Issáért Publius nincs mivel cserélne,

Mert hisz Publiusnak Issa szemefénye.

Azt hinnéd, csak cseveg, midn panaszkodik,

Bánatban, örömben nrával osztozik.

Oly édesen szenderg nyakát átölelve,

Tán nem is lélekszik, alig piheg keble.

Ha rájön a szükség, még oly eset nem volt,

Hogy a tiszta leplet érte volna szennyfolt.

Mert felkelti urát, ki ott alszik véle,

S kérve kéri, hogy t az ágyról tenné le.

Olyan szemérmetes ez a szz leányka,

Nem ismeri Venust, nem eped utána.

Ily seráfi lényhez méltó fórjet, látom,

Keresve sem lelnénk szóles e világon.

De hogy végs napját emléke túlélje,

Gondoskodott errl Publius festménye,

Melyen eltalálva Issa olyan jól van,

Hogy nem hasonlíthat önmagához jobban.

Ámde, ha megnézted mind a kettt, tedd le,

Iesát meg arczképót bármi jól van festve.

Mert vagy mind a kettt élnek tekinted,

Avagy mind a kettt festettnek kell hinned.
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MÉG EGYSZER A «FORDÚL EL.. 1

)

•Egyes szavak csupán csak levelei, vékony
ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása
könnyebben pótolható : de a szókötési formák
azon nemest ereket, csatornákat képezik,
melyeken a fa éltet nedve kereng: dúljuk
fel, — és a fa nem lesz többé ! »

Arany J. P r ó z. D o 1 g. 3J5. 1.

Nem tudom, megtiszteltetésnek, avagy köteked in^erkedés-

nek tekintsem-e azt a bolygatást, melylyel Siinonyi Zsigmond

némely régibb czikkeimet újra meg újra háborgatja, feszegeti ; azt

azonban nyilván látom, hogy e bolygatásnak nem annyira vala-

mely igazság kiderítése, mint sokkal inkább az személyes érde-

keinek dédelgése a czélja, s természetesen az én rovásomra.

S nekem legcsekélyebb magam megerltetésébe sem kerülne, hogy

Simonyinak ezt a kedvtelését szó nélkül hagyjam, ha fennhéjázó

támadásai csupán én bennem tennének kárt. A magam baját majd
csak kiheverném valahogy. De arra már mégsem hunyhatok sze-

met, hogy velem szemben olyan mondatszerkezetek helyes voltát

vitatja, melyeket az igaz, tiszta magyarság soha sem ismert el és

soha nem fog. elismerni helyesekül, s melyek nyelvünk «fáját»

annál komolyabban veszélyeztetik, mennél nagyobbnak látszó ala-

*) Ez a czikk a « Nyelvrt számára készült válaszúi arra a •For-
dul el» ez. czikkre, melylyel Simonyi annak ez évi augusztusi számában

ellenem támadt; s hogy mégis a tPhil. Közl.»-ben jelenik meg, ennek

oka a következ. A tNyr* érdemes szerkesztje — saját szavai szerint —
•Simonyinak már czikke megjelenése eltt megmondta, hogy nincs igaza*,

de azért a czikket közölte, cmert nem akarta útját vágni a vitának s mert

nem látott benne személyes támadást » ; az én czikkemre azonban «az els
átolvasás után nyomban kijelentette, hogy teljesen igazam van, de nem
helyesli a benne elforduló czélzásokat ; ez okból a czikket csak az eset-

ben közli, ha az általa kijelölt helyeket kihagyom s illetleg megváltoz-

tatom*). Én, minthogy sehol nem czélozgatok, hanem kereken kimondom,

a mit ellenfelem kimondanom kényszerít, ezt a kikötést nem tartottam

elfogadhatónak. Ezért a visszaadott czikket visszavettem s a dolog állásának

ilyetén elmondása mellett a «Phil. Közl.» t szerkesztségétl kértem

számára helyet, de korántsem azért, mintha Simonyit minden áron ki akar-

nám fizetni, hanem, mivel a vita tárgya eléggé fontos, hogy a nyilvánosság

elé kerüljön. Fogadja köszönetemet a «Phil. Közl.» t. szerkesztsége, hogy

kérésemet hajlandó volt teljesíteni. K. P.
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possággal védetnek és terjesztetnek ; valamint azt sem hallgatha-

tom el közömbösen, hogy a maga magyar nyelvérzékét egész

garral fölébe helyezi az enyémnek.

Ez utóbbit illetleg nem akarok sok szót vesztegetni. Elég

annyit mondanom, hogy kettnk közül én vagyok a született ma-

gyar, kinek nyelvérzéke Simonyira nézve még akkor is irányadó

volna, ha merben tanulatlan ember volnék is. Nekem, a milyen

öröklött kincsem, épen olyan elvitázhatatlan birtokom, nemzeti, st
faj i sajátom a magyar nyelv. Midn tehát Simonyi a maga magyar
nyelvérzéke szerint méltányolja az enyémet, legalább is olyan ne-

vetséges dolgot mivel, mint az a gitármester, a ki az énekl madáj

természetes énekét a maga saját zeneelmélete szerint próbálgatta

•tökéletesítenie Ezt pedig ne vegye Simonyi se sértésnek, se kér-

kedésnek. Nekem nem egyéni érdemem, s neki nem egyéni hibája,

hogy, a mi igaz, igaz. Az hibája csak ott kezddik, ahol önisme-

rete végzdik, mely hogy jóval elbb végzdik, mint várnók, azt

alább saját irataiból fogom bebizonyítani. Elbb azonban a támadó

czikkel (Nyr. XIII : VIII. f.) szükséges foglalkoznom.

Simonyi eme « Fordul el» czím czikkének mindjárt az ele-

jén (Nyr. XIII: 356. s köv. 1.) azzal dicsekedik, hogy velem való

vitáiban Arany János nyelvérzéke mindenkor neki fogja pártját,

fígy volt ez» — mondja — «a „ha nem is tanítja"-féle szórend

dolgában (Ny. IX: 550), így van a jelen esetben is»,

A mi az is szórendjére vonatkozó vitát illeti, mindenki em-

lékezhetik, hogy Aranytól Simonyi csupán egyetlen egy adatot idé-

zett ellenem s azt is olyat, melyet Arany maga is szükségesnek

látott külön jegyzetben mentegetni, s melyet velem együtt Joan-

novics György is helytelennek vall (Nyr. XIII : 204). Itt tehát

Arany János nyelvérzóke nemcsak hogy nem támogatja, hanem

épenséggel cserben hagyja Simonyit.

Egyébiránt ahhoz a « magas pártfogása -hoz még más szavam

is van. Sok nyelvész, de különösen Simonyi úgy szokott Aranyra

hivatkozni, mint olyan tekintélyre, kinek magyarsága minden ízé-

ben föltétlenül hibátlan. Kétségen kívüli tény, hogy Arany János

magyarsága általánosságban véve épen olyan tiszta, mint remek

;

de másfell az is tény, hogy botlások is elég srn fordulnak el
különösen prózai dolgozataiban. Hiába, sem tudta eléggé óvni,

védeni magát a nyelvrontók káros hatásától. Csak akarnia kell

Simonyinak vagy bárkinek, és a rósz szók és rósz mondatok egész
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seregét fogja Aranyból vehet példákkal támogathatni. Ám lapoz-

zuk át futtában csak aPrózai Dolgozatok kötetét

!

I. Rósz szók: képdús (4. 1.), hátrányos (76. 1.), hatalom-ittas

(182. 1.), hatalom-eovár, (242. 1.), merény (244. 1.), indokol (244.,

249. 1.), áldozatkész (293. 1.), nyelvkezelés (! 325. 1.), ruganyos (340. 1.),

hatályos, erteljes (341. 1.), elny (342. 1.), utánképezni (343,1.) szellem-

dús, képzetgazdag (345. l.),belteljes (inteusiv, 351. 1.), alak- és tartalomh

(388. 1.), tisztelet-teljes (412. 1.), tömkeleg (413. 1.), viador (49S.L), tév-

irány (5Ó8. 1.), visszautalás (51 1. 1.), aranydús (516. 1.), stb. Stb., mon-
dom, mert az ilyeneket, mint tkötszó, felületes, szívélyes, Horácz, Homér,
stb.t szándékosan mellzöm.

II. Rósz moiidatok .... melyre már Erdélyi is figyelmeztet.
(8. 1.); Nálunk ez nincs így (11. 1. e. h. Nálunk ez nem így van;
mert nem alétet magát, hanem a létnek csak a m ód j á t akarja ta-

gadni) ; a dolog természetében fekszik (71.1.); Eltekintve
e hiba tói (200. 1.) ; aztán eszébe juttatja régi hségét Endré-
hez (201. 1. e h. Endréhez való régi hségét); Mennyire

hát bnös? (219. 1. eh. Mennyire bnös hát?) Izidora azért

j ö n a királynéhoz (226. 1. j ö n e h. m e g y) ; A királyné figyelmeztetése

e 8 z é b e hozza követségét, hozzá fog azt eladni (249. 1. ezek

h. eszébejuttatja— és hozzá fog annak eladásához);
visszavonja gúnyos bántalmait egy n irányában (258. 1. e

h. visszavonja egy n irányában elkövetett gúnyos bán-
talmait); Gyöngyösi nem írta e munkát hskölteményi praeten-

sioval (271. 1. eh. Gyöngyösi e munkát nem hskölteményi praetensioval

írta. Bár a • hskölteményi praetensiot is aggodalmasan ködös valami);

(Báday) ifjúsága nem folyt le figyelemre méltó kísérletek
nélkül a ^világiakban* (325. 1.; 1. föntebb ! ) ;

jelen túlnyomó
lyrai hangulatunkat nagy részben Petfi ragyogó sikerébl
kell származtatnunk (337. 1. eh. Petfi mködésének ragyogó
sikerébl . . . Magyarul ugyanis nem az embernek, hanem az ember
mködésének van, vagy lehet sikere) ; a XVIII. és III. század szelleme

közt valami nagy rokonság létezett (336. 1. eh. volt. A létezik
általában igen gyakori e dolgozatokban a v a n helyett) ; mit én tu-

dom (344. 1. eh. mit tudom én, v. tudom is én); Tökéletesen

o 8 z t o m értekezvel a boszankodást (363. 1.); stb., stb.

Azt hiszem, elég a példákból ennyi is. A kinek azonban még
ez is mind kevés volna, annak a kedveért fölhozok még két igen

nevezetes példát a f Visszatekintés* ez. értekezésbl (P r ó z. D olg.

347. s köv. 1.), melyek, ha lehet, még csattanósabban bizonyítják,
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logy interdum dormitat et magnus Homerus, tanítván azt, a mi

helyes, és cselekvén azt, a mi helytelen.

A nevezett czikkben ott, a hol «a magyar nyelvet óktelenít

s megrontó germanismusok- s mindenféle ismusokról* van

szó, a 361. lap alján ezt olvassuk:

• Hiba volt minden esetre alsóbb fokú nyereményért, min a nyelv

rövidsége, csínja, bangzatossága, magasabb fokú sajátságot, a szókötést,

a nyelv éietmszerét támadni meg ; annál inkább, mert meg sem vala

kisértve, ba vájjon rövidség, csín, hangzatosság nem épen úgy eszközöl-

hetk-e magának a nyelvnek határai közt. Csak egy példát hozok fel.

Germanistáink mint nyelvszépséget honosítok meg az effélét : • Nyargal a huszár

forgó v a l süvegén, karddá l az oldalán* stb. s nem vették észre, vagy nem

akarták, hogy ezt a magyar ki tudja fejezni rövidebben s élénkebb hatással:

•nyargal a huszár, süvegén forgó, oldalán kard*. Mindazáltal a mi ré-

gebben történt, legalább volt benne czél, s els tekintetre szükségesnek mntatko*

zott, így némileg menthet is ; de a mi most csupa lustaságból, hebehurgyaságból

s a magyar nyelvérzék ide s tova tökéletes kihalásából történik : az rettenetes.

Nincs is már magyar syntaxis*.

E lényegében igen helyes, de részleteiben alkalmilag alapo-

sabban kifejtend fölszólalással nem egy helyütt jut ellenkezésbe

épen maga a mester. íme a példák: «Elszámlálja némi gúny-
nyal az ajka végén, mennyi tudós könyv van már a világon. •

<Próz. Dolg. 282—283. ].). «Hej, fiatalabb koromban, mikor

egész teher szénnel a hatomon, még Phaylossal is pálya-

versenyt futék, nem osont volna el tlem ily könnyedón e barát-

sághozó, hogyha én kergetem*) (Aristoph. II, 19.). «Bámultam

rajta nem egyszer, Ha tragoedia-bs, valamely Priamos, joga-

rán föllépe madárral...* (U. o. 112. 1.). Ezek bizony

ugyancsak ismusok!
Hátrább, a 374. lapon egy jegyzetben így panaszolkodik

:

•Köztudomás szerint íróink, a hogy pocsolyáját kerülendk,

egyik menteszközül a latinos participium bocskorát kötötték fel. Jól

van, az idegen bocskor elég kényelmesre tágult. De újabb idben— szinte

átallom kiírni — oly író is akad, ki nem tud élni e részesülvel. Például a

Jönebbi mondatot így szerkesztené : író in k (többes szám), a hogy pocsolyá-

ját kerülend (egyes szám)i. Tehát magyar író nem tudja a magyar *syn-

taxis convenientiae* ~t. Nem sokára odajutunk, hogy jó lesz magyarul : tezek

a könyvek drága*. Hanem úgy kell nekünk, miért veszünk be oly szólásmó-

dot, melyre nincs született nyelvérzékünk !*

Digitized by VjOOQIC



848 KIRÁLY PÁL.

Itt is fején találja a szöget. De azért négy lappal tovább (meg
egyebütt is) már maga is megsérti a syntaxis convenientiae-t,

még pedig ilyeténképen : a Tinódi nyelvét, rímeit volnánk kényte-

len divatba hozni megint* (379.1.); — «épen Gvadányi könyvei

váltaA; oly kapóssá* (301. 1.); — «De nem annyira a (!) nyelvtani,

mint sesthetikai szempontból tartom a tisztelt munkatárs Brassai

által a szóösszetételre adott törvényeket igen megszorítónak*

(385. 1.); — «(az els térítk) mennyi idegen elemet v&lának kény-

telen terjeszteni* (386. 1.).

Mindezekbl azonban épen nem az következik, hogy Arany-

nak a magyarsága s magyar nyelvérzéke megbízhatatlan ; ez

épen olyan igazságtalan, mint esztelen állítás volna ; — hanem
igenis következik az, hogy ennek a nagy mesternek a ragyogó m-
termében is akadván itt-ott egy-egy eltörldött, vagy épen elfintö-

rült rajzhulladék, mikor az fényes nevére hivatkozunk, ne az

ilyen hulladékokból ejtsünk olcsó zsákmányt, hanem mvészeté-

nek igazi kincseit szedjük el. Ezt kívánja, ezt követeli egy részrl

az mvészi hírneve, más részrl és mindenek fölött pedig az

igazság. Hamis !
) kegyelet és egyszersmind szándékos visszaélés

tehát Simonyitól, ha makacs állításainak támogatására olyan ada-

tokat böngész ki Aranyból, melyek bárkinél is csak tévedésbl

fordulhatnak el, vagy ha olyan kérdéseket fölebbez Aranyhoz,

melyek született magyar emberre nézve soha nem voltak s nem
is lesznek kérdezek.

Szintén hiába dicsekszik Simonyi nemcsak Arany « magas
pártfogásával*, hanem azzal is, hogy «jobban számba veszi mind
a köz nyelvszokás, mind az egyes vidékek (mondatszerkezeteit*,

mint én ; mert, ha egyébbl nem, Nyelvrbeli közleményeimbl is

eléggé kiviláglik, hogy a köz nyelvszokás stb. számbavételében

legalább is vagyok oly gondos és lelkiismeretes, mint .
Nem ennek újabb bizonyítására, hanem csak azért sorolok itt

föl ezúttal is néhány nyomós példát, hogy, ha Simonyinak és többi

fgermanistáinknak* még máig sem volt elég az a sok adat, melyet

a «ha — is», «bár— is* igazi szórendjének megértetésére és bizo-

') Hamis; itt nem fal 8 eh, mint « germanistáink • ily esetekben

érteni és értetni akarják (pl. Simonyinál «A jelentéstan alapvonalait 23.

lapján : «az ormánysági nyelvjárásnak efféle szerkezetei „b á b j á t - v e b z-

tette gyerek" stb. . . . hamis analógia útján keletkeztek ...»), hanem
nnecht, unwahr, st falBch'lich. K. P.
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nyitására három született magyar (Joannovics Gy., Lrincz K. és

én) idáig a «Nyelvr* -ben összehordott, újabban is alkalmat

nyújtsak az olvasóknak arra, hogy a mellettem és ellenem szól6

adatok értékét annál tárgyilagosabban Ítélhessék meg, Simonyinak

és híveinek pedig arra, hogy e részbeli elfogultságukból végre vala-

hára kigyógyulhassanak, mégpedig a nélkül, hogy kalapjukat más
eltt, mint a nyelv kétségbe vonhatatlan, csürésre- csavarásra kizsák-

mányolhatatlan tényei eltt lennének kénytelennek megemelni,

íme a példák történeti sorrendben

:

Érdy cod. : tha ky nem mondanaa ees nylwan lattyok» 80, 1:

• akar meely nagy bynes v o n a e s . . .» 207. 1.

•Akar mynemew korffagban lettének volna es...i 318. L
Tih. cod. : «Wram ba ezór zómóketh wallanekes . . .» 1 10. 1.

Horv. cod. : «ha femmy kefertetevk beleed nem ievnenek es...»

262. 1.

« Soha egy ferfyvual vagy azzonyallattal fe zerez nyayaffagot, bá-

tor zerzetes vagy meeg zent legén es . . .• 2G3. 1.

Weszpr. cod.: «ha czak egi pénzt a ttok es énnekem . . .• 27. 1.

Bát. bibi. ;«ha fenky nem y z e n d e s, futtok ...» 1 14. 1.

Pázm. lm. k. :«és ha valami kicsin fogyatkozás efnejékis egy efzten-

dbe . . .» (Mint leot az Calend. Vyitafa, 2. 1.)

• sót ha gyarlofaghombol tólled elfzakadnékis...»I. R. 9. L
•ha cfak egy napot enghednélis nékik . . .• II. R. 115. 1.

Káídi : Praed. : « Az-okáért, akár-mennyire e 1 ó-m enti\nk vólna-is
. . .» 138. 1.

•ha fzintén vége 1 e nn e i s a' világnak ...» 160. 1.

• ha az egéfz világon chak Papok, és Apátzák maradnának-
is . . .• 160. 1.

•ha fzintén egyéb dologban e l-l e h e t n e-i s . . . » 160 1

• ha egéb nem vólna-is ...• 163. 1.

•ha fzintén a* keresztre hí-i s bennünket ...» 17. 1.

Károli : Bibi. : «Ha olyan szárnyaim v o 1 n á n a k-i s, mint a* hajnalnak^

és a' tengerek utolsó határánál laknám-is . . .» Solt. 139.

Szenczi M. A. : «Ha az halál árnyékában j á r n é k-i s . . . » Solt. 38., 2. v.

Bégi kath. ének : «Ha porrá t é s z s z-i s testemben ...» 5. v.

Zrínyi M. : «De ha úgy nem v o 1 n a i s . . .» Aphor 1 1

.

•Ha a kapitánynak els szándékja semmiben m é g y e n i s. . . » Vis.

•ha más hasznát soha nem vennéd is . . . • Tac. 1. r. 30.

•akárki miatt v e s z t i s . . .» Tac. 35.

•Ha mit elvégez is gondolatjából ...» Szig. vesz. III. én.

1 . vers.
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Gyöngyösi J. :' «Ha bár Marpésusi érezek volnának-is ...» Mar V.
18.1.

•Bár fzembe-létemben v ol n a-i 8 leheteég . . .» u. o. 29. 1.

•Vagy, ha elfogj a-i 8, azt csak abban hadgya . . .• u. o. 32. 1-

•Ha hozzá kezdte m-i s, még- is meg-térített . . .» u. o. 34. 1.

«Bár ne j e 1 e n t s é k-i s titkokat senkinek . . .» u. o. 59. 1.

Mikes K.: « de ha szinte a ked kis szája megnevet is érte . . . • IV. lev

•ha szinte jó hadi ember v o 1 n a i s . . .» "VII. lev.

•mert (ha) márványk volna i s a ked szíve, de megszánna ...»

X. lev.

•Ha négyszer 1 á t n á m i s kedet napjában, nem kellene megcsö-
mörleni a szememnek. » XXI. lev.

•ha nem t u d n é k i s írni . . .• XXVII. lev.

Bessenyei Gy. : «az alacsony lélek ellenben, akármicsoda szép testben

lakjonis...» Any. Okt. VIII. lev.

fídday P. : «Ha betaszífcis, kihoz a mély sírból . . . •

Kazinczy F. : De ha nekünk Amerikát nem a d a i 8, ha pöczékre nem
viveib...»Eml.

Csokonai V. M. : «Ha mások elhagyának is . . .»

Kisfaludy S. : «ha három Petarcha 1 a k n é k i s keblemben ...» Himfi.

Elszó.

Vörösmarty M. : «Ha isten angyalai az üdvösség csengetyjóvel csen-
getnének is fülembe, ha a paradicsom legékesb madara
repkedne is körülem édes dalával, de bár maga a testesült

öröm biztatna is, nem hallanám ket. » Lev. Zádorhoz,

1825. szept, 28.

Erdélyi J. : «Ha még egyszer oly nagy nemzet volnánk is...» Ki a.

Próz. I, 7.1.

«Bármin szerzdések ... iratnak isa nemzet oklevelébe ...»

u. o. 8. 1.

Kriza J. ; «Ha a lábam térdig v á s i k é s .... Ha a lábamból az inat

kiszedik és. ..» Vadr. 366. 1.

Tompa M. : «Ha éj v a n is, egyszer csak megvirrad ...» Pusztán.
Petfi S. : «Ha nem születtem volna is magyarnak ...»

Arany ./.: «habár a nagy királyok lehanyatló dicsségével ama dalnok

kor e 1 n é m ú 1 1 i s. » P r. D 68. 1.

• Ha Bánk ilyesminek csak lehetségére gondoltis...» u. o.

199. 1.

iiyulai P. : «gondolta, hogy ha János nem les z is valami kitn diákos

ember . . .• Vör. él. 10. 1:

•nem bánta, bármi történik is vele ...» u. o. 13. 1.

• szeretett költeni, ha nem volt is mibl . . .• u. o. 8S. 1.
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Szarvas G. : •habár nagy nehézségek torlódnakis útjába . . .» Ny-r

I: 107.

•hanem tudnók i s . . .• Ny-r IV : 252.

«ha mindjárt helytelenek voltakis... • u. o. 303.

«haelfogadnókisa neologia ama tételének helyességét ...»

u. o. 353.

<ha mindjárt amaz egy ellenében azok a milliók tagadják is . . .•

u. o. 392. stb., stb. *)

Xépnyelvi adatok : «Nem bánom én, ha akkor látlak is, mikor a hátam

közepit.i Közmond. (Abaúj.).

« Sok embernek ég a háza, hanemlácczik isa füstye. » Köz-
mond. (Szatmár.). Ny-r. X : 473.

«Ha kis újjom megharapomin, fáj, ha hüvelykujjómat h a-

r ap o m i s, fáj ...» N y-r. VI : 318. Veszprémi szólás.

tAz ökör csak ökör marad, ha Bécsbe viszikis.» Közm.
Kivöttem vóna én, akármijen nehezömre esött v' na is.»

Szeged N ó p e, II : 13. stb., stb.

• Este késn ne járj hozzám,
Mer nagy vigyázat van rejám

;

Haelgyüsszis, lassan járjál . . .• N é p d.

Ezekhez, meg az ezekhez hasonló példák ezreihez, nem pe-

dig nagy irók apró botlásaihoz kell fordulnia annak, ki nagy lóra

ülve magyarokat akar magyarokká oktatni.

E szükséges, mert provokált kitérés után most már hadd

nézzünk a szeme közé magának a voltaképi czikknek is, melynek

érdemleges részét ekképen kezdi Simonyi : «Pordul el, men-
tem ki, vettem észre stb. mindenesetre ritkább kifejezések,

mint ezek: elfordul, kimentem, észrevettem stb.»

Valóban gyönyör « számbevétele* már csak ez is a *köz

nyelvszokásnak* ! Mert vájjon miért volnának az elbbi kifejezé-

sek ritkábbak, még pedig «mindenesetre ritkábbak*, mint az utób-

biak ? Jó lenne Simonyinak zsoldjába fogadnia azt a boldog ha-

landót, a ki nem régiben ráért, hogy az «Egyetértés* egy számá-

ban foglalt betket oly nagy alapossággal megszámlálta. Az talán

arra is ráérne, ha soká élne, hogy az ily « mindenesetre ritkább

kifejezések* számát is kisütné. Ilyen országos badarságnak leg-

*) Ha nem rösteluém, Sinionyitól is idézném pl. ezt a jo mondatot

:

tDe ha nem vennk is figyelembe az itt elsorolt adatokat ...» Nyelvr
XIII: 243.
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alább a kinyomatása eltt jó lett volna nagyobb « számbavétellel*

körültekintenie, hogy aztán majd lehet lesz-e a nagy könnyen
kiszalasztott állitásnak a bizonyítása is. És két percznyi megfon-
tolás menten beláttatta volna az állítóval, hogy a kell bizonyítás-

nak még csak a megkísértése is egyszeren lehetetlen ; mert, mikor
a szükség úgy hozza magával, akkor « fordul el», mikor pedig
amúgy hozza magával, akkor meg «elfordul». Egyik épen olyan

szükséges, tehát esetleg épen olyan gyakori kifejezés, mint a má-
sik. Különbség tehát csak a kifejezés okában, t. i. a kifejezend

gondolat alakulásában, nem pedig a használat szám szerintiségé-

ben van.

Nem sokkal szerencsésebb Simonyi az említett példákat ille-

tleg «szóba jöhet esetek » fölosztásával sem, noha itt nem any-

nyirri a dolog lényege, mint inkább a módszer ellen vét. Ez pedig

annyival inkább szembe tl, mivel egy id óta Aranyon kívül

Brassaira is különös hízelkedéssel hivatkozik. S már épen Bras-

saitól nagyon megtanulhatta volna, hogy a nyelvészet in-

ductiv tudomány, 8 hogy tehát nagyon viszszás, 6t gyakran
merben oktalan eljárás, ha valaki a nyelv tényeit, törvényeit d e-

ductiv módszerrel akarja kimagyarázni, megállapítani. Ilyen

visszás útra lépett Simonyi, midn okoskodásait s példáit a követ-

kez rámára vonta :

«1. Mind az ige, mind az igeköt hangsúlytalan . . .*)»

«2. Az ige súlytalan, de az igeköt hangsúlyos ...»

«3. Mind az ige, mind az igeköt hangsúlyos . . .»

«4. Az ige hangsúlyos, az igeköt súlytalan ...»

Vájjon nem sokkal természetesebb lett volna-e, ha a tények

« számbavételével » azt mondja, hogy

Az igeköt a maga igéje mellett négy féle helyzetet foglalhat el

;

állhat ugyanis annak

1 . Közvetetlenül eltte ; pl. Fölszállott a páva

Vármegye házára . . .

;

á. Közvetetlenül utána; pl. Szállj le, szállj le kis arany pillangó...;

3. Közvetve eltte ; pl. Meg se* fogom a kalapom szélét,

Míg nem látom a galambom képét . . . ;

vagy : K i nem látom mondania nevét,

(közönséges szólásmód e. h. eszembe nem jut vmi);

1

) A r \i 1 y szót nincs miért s ii 1 y nak mondania és írnia. K. P.
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4. Közvetve utána ; pl. Piros jány is h o s z t a ászt b e Piroska . .

.

(Ny-r. XIII: 288.);

vagy : Ném mének ien hozzá, mennyén ké el

maga . . . (Ny-r. XIII : 239), stb., stb.

Nem természetesebb lett volna-e, — mondom, — a nyelv

adatait így csoportosítania, s aztán a következtetéseket, vagy, ha

jobban tetszik, a törvényeket az ilyen kész tényekbl vonnia el?

Ilyen módszert alkalmazva bizonyosan nem oda lyukadt volna ki,

hogy egy rósz szórend mondatát jó gyanánt védelmezze, hanem
oda, hogy tévedését belássa s a jónak vélt helyett az igazi jót ta-

nulja el. A hiba elismerése és helyre hozása még senki irói vagy

tudósi hírnevét s hitelét nem tette tönkre. Ellenkezleg. De hát

nagy betegség az a self-love! Mi lenne a világból, ha Simo-

nyi egy-egy botlását elismerné, vagy legalább szerényen hall-

gatna vele ?

Különben sem módszer, sem rabulistica, sem apparátus

nincs olyan, melylyel a « Fordul el» ez. tudós czikkre okot szol-

gáltató mondat szórendjét igazolnia, vagy bár csak mentenie is

sikerülhetett volna; mert az állító mondat állító mondatszerkeze-

tet követel, állító mondatszerkezet szerint pedig Simonyinak hír-

hedt mondata (Az é mélyhangú szavakban is fordul el, az e nem)

csak így van helyesen magyarul : Az é mélyhangú szavakban is

elfordul, az e nem. 1
) Ilyen mondatokban csak akkor kerül az

igeköt az ige után, ha a) az alany (vagy, ha van, a szenved
tárgy) határozatlan, s b) ha nyomatékos határozó, avagy módha-

tározó igenév elzi meg az állítmányt. Ám lássunk néhány példát

!

1

.

Az arany a porban is e l ö ford ú l ; de : Arany a porban is fo r-

d ú I el ó\

2. Az ember a pénzt fölvette; de : Az ember pénzt vett fö L

3. A pálma Európában is elfordul: de: A pálma Európában

ritkán fordul el ö.

4. Az anya a gyermeket ménné z i ; de : Az anya a gyermeket sírra
nézi m e g.

5. Az asszony a ruhát kimossa: de: Az asszony a ruhát itt

m o ss a ki. stb., stb.

Ez úttal csak egyetlen kijelölt mondatról lévén szó, nem ki-

r
) Erre nézve is egyetért velem Joannovics Gy. (L. Nyr. XIII : 3'.*3.».

K. P.
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vánom föntebbi állításomat tüzetesen kifejtni; valamikor talán

majd rákerül a sor. Egyelre csak az 1. szám alatti példákra kívá-

nom a figyelmet fölhívni s egy úttal ajánlani, hogy próbálja meg
az olvasó a Simonyi mondatát azok szerint szerkeszteni, teszem,

ekképen : « Az é mélyhangú szavakban is elfordul, az e nem »

,

(határozott alany), és «é mélyhangú szavakban is fordul el, e

nem» (határozatlan alany), s a többire nézve nyugodtan rábízom az

ítéletet. Ezt a különbséget tudva, bajosan koczkáztatta volna meg
Simonyi, hogy rósz szórendü mondatának s egyszersmind ma-
gyar nyelvérzékének az igazolására Aranynak ezt a kifogástalan

szerkezet mondatát idézze : «Hyperbol fazekasból lett demagóg
már fordult el*. Hiszen az ö alanya határozott, az Aranyé
ellenben határozatlan, miért is e két mondatszerkezet egyazon ka-

tegória nevében még csak egybe sem vethet ! Nos, melyik Simonyi
ltt itten bakot, még pedig már másod ízben : a nyelvész-s, vagy a
magyar, avagy mind a kett egyszerre? De azért akarja a ma-
gyarokat Árpád nyelvére megtanítani ! Köszönjük a jó'karatját, de

csak tartsa meg magának. Ö bet-tudós, m i pedig az írással tar-

tunk, hogy t. i. f lélek az, a mely megelevenít*. Nekünk lélek kell!

A mi azt az állítását illeti Simonyinak, hogy «arra nem vál-

laikozhatik, hogy tavalyi (Ny-r. XII: 422.) helyreigazításomban

»

minden félreértést helyreigazítson, mert erre annyi lap kellene, a

hány sor van abban a helyreigazításban*, röviden csak annyit

jegyzek meg, hogy vagy jóhiszemüleg irta és nyomatta ki ezt a

könnyelm állítást, és akkor Simonyi úgy is, mint nyelvész, úgy is,

mint magyar író számba vehetetlen; ám olvassa rám bárki tavalyi

czikkemet (Ny-r. XII: 421—423.); vagy pedig tudva mondott va-

lótlant, és akkor maga qualifikálta saját erkölcsi értékét. Külön-

ben, ha hiszi Simonyi, hogy állítását be is tudná bizonyítani, ne

sajnálja a fáradságot, írjon annyi lapot, a hány sor abban a czik-

kecskében van, és én ime nyilvánosan kötelezem magamat, hogy
írói díját úri módon megfizetem.

De ez még csak hagyján ! Könny azt mondani rá, hogy

« nézet dolga». Az ellenben már igazán megböbbent valótlan-

ság, a mi a Nyelvr XIII : 358. lapján eme sorokban lappang

:

«3. Mind az ige, mind az igeköt hangsúlyos. Errl a szerke-

zetrl koczkáztattam azt a sejtelmet, hogy ez mai nyelvünkben

« egyik kifejezje a befejezetlen vagy az ismétld cselekvésnek.

&

A n helyreigazító » azt mondta erre az « ötletre*, hogy «egész önké-
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nyes*. A helyreigazító elmulasztotta ugyan e drákói ítéletet okok*

kai támogatni ; de az ítéletnek határozott hangja mégis arra indí-

tott, hogy gondolkozzam a dologról s megfigyeljem az ide vágó

nyelvbeli tényeket. S most azt mondhatom, hogy ama «sejtelem»,

amaz «önkényes ötlet* határozott meggyzdéssé ersödött*.

Vájjon mit tart Simonyi a Nyelvr olvasóiról ? Vagy azt kell

hinnie, hogy ez olvasók nem olvasnak semmit, s tehát bátran lehet

elttük ferdíteni ; vagy pedig azt kell róluk föltennie, hogy mer-
ben ultimae informationis emberek, kik az ante actákra

nem adnak semmit. Gyönyör megtisztelés akármelyik föltevés

!

De, hogy a dologra térjek, én a Ny-r. XII. kötetének 423.

lapján legfölül szórúl szóra ezt mondtam : « Végül egész önkényes-

nek kell ítélnem a 358. 1. tetején olvasható emez ötletét :

• Az én nyelvérzékem szerint legalább taz apród visszaj* (elbe-

szélésben) v. • visszajött* a. m. le page revint, ellenben «az apród j<S

visszai v. tjött vissza* a. m. le page revenait*.

Én pusztán ezt és így neveztem « ötletnek*. Tessék ezt a fön-

tebbi idézettel összehasonlítani, s aztán ítélni ! Nekem, úgy hi-

szem, fölösleges volna az ilyen hamisításra csak egy bett is vesz-

tegetnem többet.

Végül még azt kell bebizonyítanom, hogy Simonyi nem
ismeri maga-magát, azaz nem tudja, hogy tud-e már igazán ma-

gyarul, vngy sem; tett-e már igazi szolgálatot a magyar nyelv

ügyének, vagy sem. maga mind a két kérdésre büszke igen-

nel felel ; ezt mutatja legalább az a szertelen önérzet, melylyel

tanait hirdetgeti, meg az a követel tekintélyeskedés, melylyel a

mi nyelvünk kérdéseiben mindenütt dönt bíró akar lenni.

Annyi tény, hogy már sokat írt; de az is tény, hogy eddigelé

egyetlen egy függ kérdést sem oldott meg, egyetlen egy törvé-

nyét sem tisztázta a magyar nyelvnek s egyetlen egy hézagát sem

töltötte be a magyar nyelvészetnek. Rontani ellenben rontott

annyit, a mennyi csak erejétl telt. Ott van a ^szótövekre* vonat-

kozó, bár késbb visszavont szerencsétlen elmélete; ott van a

határozókat illet hírhedt tana ; ott van félig frakkos, felig attilás

hangtana ; ott vannak szórendünkön tett ficzamításai, 8 ott vannak

önmaguknak és egymásnak oly gyakran ellentmondó «magyar*

nyelvtanai, meg ezeknek mintegy ráadásul az «így is lehet, úgy is

lehet » alapján épült «Antibarbarusai>, melyek mind, mind csak
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zavart, csak habozást, csak bizonytalankodást idéztek el az isko-

lában, az irodalomban, st a köz nyelvben is. Ha ez érdem : akkor
Simonyi nyelvészkedésének igen nagy érdeme van. Gyönyörködjék

benne; nem irigylem. Egyébiránt, ha e tekintetekben maga, vagy
bárki más képes lesz az ellenkezt bebizonyítani : én leszek az els,

a ki gratulálni fogok hozzá.

Míg ez megtörténnék, addig csak azt a nagyobb kifogást

emelem ellene, hogy nagy nyelvészkedése közben még mindig nem
tanult meg jól magyarul, ö akar minket oktatni, és nem igen van
czikke, könyve pedig épenséggel nincsen, a melyben durva magyar-
talanságokkal ne találkoznánk. Sietek ez állításomat nyomban pél-

dákkal igazolni ; de megjegyzem, hogy csak a nagyobb botlásait

mutatom be, mert a kisebbeknek igazán se' szeri, se' száma. (S ezt

aztán én nem vaktában, hanem úgy mondom, hogy adandó alka-

lommal tényekkel is tudni fogom bizonyítani).

íme a példák

:

N y-r. XIII ; 359. 1. (épen az ellenem támadó czikkben) tlgy ele-

mezhetnk egyik vagy másik módon mind a fölsorolandó példákat* . Durva
germanismus eh. afölsorolandó példákatmind v. a fölso-
rolandó példák mindnyáját. Különben a fölsorolandó
h. is jobb volna elsorolandó.

U. o. 3C0. 1. «De ez természetesen nem volt mindig így ...» e h.

nem mindig volt így (mert nem a létet, hanem a lét idejét akarja

tagadni).

U. 248. 1. « vannak egyes körülmények, melyek némileg kétessé

teszik az itt eladottakat ...» (Magyar író nem tudja a magyar syn-

taxis convenientiae-t ! » Arany J.).

N y-r. IX : 337. 1. «Ha eltekintünk azon esetíó7 ...»

U. o. 342. 1. «Ily hibás okoskodás nem szül/iette a ,ha el is megy'-

féle szórendet ...» eh. Nem ilyen hibás okoskodás szül-
hette....

U. o. 344. 1. «az is nagyon sokszor kapcsol össze gondolatokat,

ha nincs is szó megengedésrl. * eh. ha nem megengedésrl van
is szó.

MüllerM. Újabb fölolvasások: 48. 1. «Hogy azonban

a problémát lehet megoldani, még pedig nagyon tökéletesen, azon nem
lehet kételkedni.* e. h. Hogy azonban a problémát meg lehet ol-

dani . .

U. o.53. 1. *két száz év eltt ...» eh. két száz évvel ez
eltt; 305. 1. *ezer év eltt is ... » eh. ezer évvel ez eltt is...
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U. o. 142. ). «ritka nyelv, a hol el nem fordulnak.* A hol így

germanismus eh. a melyben. — 262. 1. t régibb nyelvekben, hol . . .

eh. a melyekben...
U. o. 112. 1. «ha eltekintünk a régibb munkáktói . . .•

U. o. 196. 1. tlgaz ugyan, hogy gyakorlati czélra minél rövidebb

-és könnyebb a szó, annál jobb, ha csak jelentése határozottan megért-

het*, fia csak (wenn nur) germanismus eh. ha, vagy : föltéve, hogy . .

.

U. o. 263. 1. •Lehet e csak képzelni is, ... . hogy mi a nyelvet . .

.

engedtük alá szállni si tisztaságából . . ?» e h. hogy mi a nyelvet . . .

alá engedtük volna szállni...

U. o. 266. 1. ia ki egyszer errl a tényrl teljesen meggyzdött,

kevésbbé fog idegenkedni ugyanezen elv elismerésétl régibb nyelvek grammati-

kai rendszerében. » e h. kevésbbé fog idegenkedni, hogy
ugyan ezt az elvet régibb nyelvek grammatikai
rendszerében elismerje.

U' o. 337. 1. • valamint az emberi ész vezeti ... a képzeletnek

általános fogalmakká alakulását : ép úgy van az ész ellenrzésének alá

vetve a gyökerek lassankent való képzdése természetes fölkiáltásokból vagy

utánzásokból.* e h. ép úgy az ész ellenrzésének van alá-

vetve a gyökereknek természetes felkiáltásokból
vagy utánzásokból való lassankénti képzdése is.

U. o. • Általános fogalmaink nem alakulnak véletlenül ; e h. n em
véletlenülalakulnak.

U. o. • Nincs általános fogalom, mely minden kék virágot vagy

minden vörös követ foglalna össze . . .» e h. össze v. együvé
foglalna.

U. o. 559. 1. • legtöbben, különösen azok, kik a közvélemény kép-

viseli, csak innen onnan fölkapkodják a bonyolódott kifejezéseket, mint

a gyermek . ..» eh. csak innen onnan kapkodják föl . . .

U. o. 260. 1. «A mi a szavaknak bötük (!) hozzáadása, kivonása

(!), áttétele és cseréje által való származását illeti : bizonyos, hogy mind

ezt lehet és kell vjy megtenni, ha az ember meg akarja találni etimologiá-

giájukat. »eh. bizonyos, hogy mindezt így lehet és így kell
megtenni. (NB. csak a szórendet igazítom !)

Rendsz. Magy. Nyelvtan: Elszó V. 1. «héón ma nem

jelent annyit mint csupán . ..» eh. ma nem annyitjelent. . .

U. o. 16.1. «Más hangra változás » e. h. más hanggá vál-

tozás.

U. o. 20. 1. tHa v érvel helyett azt irjuk vérrel . . .» azt

e h. e z t.

U. o. « A hangoknak leírása. » eh. A hangok leírása; mert a
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birtokos jelz itt nem nyomatékos. Különben ennek szakasztott mása
olvasható a Teréz-városban egy épületen így : tZionnak háza*.

U. o. 22. ás 23. 1. *Mégü így írjuk . .» (Doch !) e h. azonban
így írjuk.

U. o. 35. 1. *Mind az igenemeket áttekinthetvé teszi ez a táblázat.

»

eh. Valamennyi igenemet v. Az igéknek minden
nemét . . .

U. o. 122. 1. tAz összetett mondatban több gondolat össze van
kötve. » eh. van összekötve.

U. o. « Néha a mondatnak egy-egy fontosabb részét is elhallgatjuk. *>

eh. el is hallgatjuk.
U. o. 179. 1. «Más nyelvek úgy fejezik ki a birtokviszonyt, hogy a

birtokos nevét változtatják, t. i. hozzátesznek egy birtokos ragot.* e. h. t. i»

birtokos ragot tesznek hozzá.
U. o. 190. 1. tEgy meg egy az kett.* Mint germanista annyira

érzi a copula szükségét, hogy legalább az-zal helyettesíti ; holott magya-
rán így számolunk :Egy meg egy kett, kett meg egyhá-
r o m, stb.

Kis Magy. Nyelv t. :3. 1. tA magyar nyelvet nem beszélik az
egész országban egyformán.* Hogyne beszélnék! Csakhogy nem egy-
formán beszélik. S ez nagy különbség ám ! Errl a mondatról
még azt is érdemes tudni, hogy épen ezzel kezddik a czímbeli nyelvtan

!

U. o. 61. 1. «Azért ezeket némelyek nem nevezik magashangoknak 9

hanem középhangoknak.* e h. ezeket némelyek nem magas, hanem
középhangoknak nevezik, stb., stb.

A jelentéstan alapvonalai, 15. 1. társulhatnak . . . a) olyan fogalmak,,

melyek hasonlítanak egymáshoz, bj olyanok, melyek együtt járnak,

együtt elfordulnak, e. h. együtt fordulnak el.

E tanulságos példákat meg kell még szereznem azokkal, melyeket
Simonyinak • Szórendi szrszálhasogatások* ez. czikkében (Ny-r. XII:

366) megróttam, de állítólag meg nem igazítottam.

•Ez a hátratétel a legjobb próbája minden olyan mondatnak,
melyben i s sel kapcsolt kifejezés elfordul.* eh. fordul el.

U. o. tT. i. fordul el akárhányszor, hogy magát az egyszer igét

hangsúlyozzuk . ..•eh. elfordul akárhányszor. .. .

U. o. • Helyesen írja Kazinczy is mnk IV ; 116 : Utánunk indult

a nélkül, hogy én vagy Dessein vettük volna észre. »eh. észrevettük
volna.

U. o. «Igy lehetne mondani ezt is : E tárgyat Charnisso is dolgozta

föl, tehát nem csak a felfödözés dicssége az övé.* Erre azt mondtam,
hogy e mondata «merben félreérthet a hibás szórend miatt.* És valóban

az is. E félreérthetBégen egy hajszáluyit sem javít a nyomban utána
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vetett másik kifejezési alak sem, mely így hangzik : «E tárgy fölfödözé-

sét Chamissónak köszönhetjük, Chamisso is dolgozta föl elöszsör.* így sem

világos, hogy egy és ugyanazon ember-e a fölfedez is, meg az els föl-

dolgozó is, vagy hogy nem csupán a fölfedezés dicssége, hanem az els

földolgozás dicssége is csak Chamissot illeti-e.

íme, t. olvasók, így tud magyarul az, ki a magyar nyelv

országos mestereként erlködik szerepelni, s ki még magát Révait

is rendre meri utasítani (Nyr. XIII : 408.).

S most átadom nemcsak Simonyit, hanem magamat is a t.

olvasók részrehajlatlan Ítéletének, melynek annál nagyob meg-

nyugvással nézek elébe, mivel, mint látható, e czikkel nem az volt

czélom, hogy Simonyi ggös hangját túlkiáltsam, hanem az, hogy

«nyelvünk fáj át » a tudomány örve alatti «földulás» ellen védel-

mezzem. S ennél szándékosan nem mentem tovább, noha Simonyi

azzal a a Fordul el» ez. czikkel bámulatosan kiszolgáltatta magát

nemcsak nekem, hanem bárkinek, a ki az ö szaktudományi ava-

tottságával behatóbban kívánna foglalkozni. Simonyi már több

ízben méltatlanul bánt velem ; de azért én nem siettem a helyzet

kedvezéseit kizsákmányolni. Minek is tettem volna ? Vagy illetékes

kritikára számíthatok : s akkor e czikkben úgyis eleget mondtam ;

vagy pedig csak közömbös néz közönség elé kerülünk : s akkor nincs

miért a mulatságot egy agyaglábú bálvány ízenkénti szétszedésével

fokoznom. De fölösleges is volna ez annyival inkább, mert már is

elég széles körben belátják, hogy Simonyinak eddigi mködése
csak tömegével imponál, már a kinek imponál, s hogy az a tekin-

tély, st dönt szerep, melyet magának az oktatás minden fokán

követel, épen a magyar nyelv terén nem illeti t meg. Kell-e erre

csattanósabb bizonyíték, mint az, hogy korábban oly mohón föl-

kapott «Magyar nyelvtanait évrl évre mind több-több iskolától

kénytelenek búcsút venni? Vájjon nem az az igazság valósúl-e itt,

hogy:

• Was glanzt Í8t, Jür den Augenblick geboren ;

Das Echte bleibt der Nachwelt unverloreni. (Faust.)

Király Pál.

56*
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A SÁROSPATAKI CODEX.

Tulajdonképen e czímül felvett Codexröl talán majd a legke-

vesebb szó lesz ez értekezésben, hanem ebbl kiindulva, teszünk

majd egy kis irodalom-történeti excursiót, azok alapján, mik meg
vannak irva Toldy Ferencz A magyar költészet története czim köny-

vében, a II. kiadás (Pest 1867.) 179—189. lapjain, s azok alapján,

a miket én évek hosszú során át összeböngészett adataimból ki-

mutatni birok.

Mindenekeltt azonban kérnem kell a t. olvasót, kegyesked-

jék rólam határozottan feltenni, hogy én, irodalom-történetünk

úttörje, a nagy Toldy F. iránt, a leghálásabb tisztelettel viselte-

tem, s fényes nevére távolról se akarok homályt vonni ; de igenis,

tanulmányaim alapján, erkölcsi kötelmemi érzem, tartom, — az

tévedéseit, hibáit, botlásait helyre igazítani. — Ugyanazért nem
is az els (1851.) kiadását vizsgálom nevezett müvének, mert azt, az

irodalomtörténet jelen álláspontján már, mint teljesen túlszárnyalt

okmányt, a tisztes régiségek közé kell soroznom. — Ha az ember
Szabó Károly Régi magyar ktár-Át végig nézi (külöfcösen a XVI

#

század könyvészetére vonatkozólag), hemzseg benne a Toldy-féle

hibák helyreigazitása, ezt maga a nagy munkás is elismeri, midn
a 2-ik kiadásban igen sok helyütt köszönetet mond Szabó K.-nak

a nagyszámú figyelmeztetések s helyreigazításokért

!

A 179. 1. kezdve így szól Toldy: amennyiben míveltetett az

egyházi ének a katholikusok által e században (XVI), meg nem tudom

mondani. Ismerek ugyan három katholikus karkönyvet kéziratban,

úgymint a Batthyányi-félét a gyulafejérvári, s két mást a sárospataki

ktárban, melyek kétségkívül ez idszakból valók, de szövegök részben

kétségkívül nagy régiségre, tehát a megeWz idszakja mutat, s bajjal

állítható : járídt-e hozzá e században valami egészen áj, s kitl, mikor,

s mi, miután sem a kiilömben is csonka codexek, sem az egyes énekek

évjegyet nem viselnek*.

A Batthyány-Codexröl szólottam már a Prot. egyh. és isk.

lap 1883. évf., kézzel foghatólag kimutatván, hogy az semmi esetre

se kath. karkönyv, hanem ref. Gradnál másolat, nem is XVI. szá-

zadi, mert a mely könyvben olyan énekek foglaltatnak, a miket

Katona István írt (Ez esztendt megáldjad, — Ez húsvét innepében,

— Ez pünkst innepében), s melyek az 1 635-iki ref. Cantionaléban
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jelentek meg elször (Gönczi 5-ik kiadása !), az nem lehet XVI.

századi. — Errl tehát most többet nem szólva, a patakiakat

nézzük.

Volt szerencsém mindkettt eredetiben, itt nálam, hónapokon

át vizsgálhatni.

Az egyik nem karkönyv, hanem Passión ale, benne vannak

még Jeremiás lamentatiói. — A laczházi ref. ecclesiáé volt, annak

a számára írta az ottani városi fbíró költségén a nótárius a XVIII.

század közepén (1740—50 körül, Szinyei Gerzson s.-pataki ktár-

nok úr adhat felvilágosítást, s szolgálhat a nevekkel s évszámmal,

mert én bizony nem tartam érdemesnek jegyzeteim közé venni !),

— tehát ez sem XVI. századi. — Csak azt csudálom, hogy mikor

az évszám s a nevek is, szép zöld-fekete festékkel ki vannak pin-

gálva, hogy lehet szinte két századdal elébbre tenni valamit ? !

A harmadik az, melyrl szólani akarok. — Másolata meg-

van az Akadémia ktárában. — Ezt a másolatot Kardos Alberttel

1883. május havában figyelemmel átvizsgáltuk, Kardos jegyzeteit

magammal hoztam, s késbb — a múlt télen — hogy az eredetit

ide kaphatám, azzal pontosan egybe-hasonlítottam, s teljesen egye-

znek találtam.

Patay Graduálnak nevezhetjük, mert ez a család ajándékozá

a s.-pataki collegiumnak, ez bele is van jegyezve ; az újabbkori be-

kötéskor a ktárnok e szavakat jegyzé bele : aEz az énekes könyv

írattatott a XVII. száznak az elein, vagy a XVI.-nak a veginn. De

agy látszik, hogy nem azon egy idben íródott és bizonyosan az elei

régibb mint a hátulja s nem is egy ember keze irása*.

Nagy figyelmetes vizsgálódás után meggyzdtem, hogy e

nagyon töredékes és fogyatékos Codex szinte nem kath. karkönyv,

hanem ref. Graduál, és pedig a rituális rész (a 10. lappal kezddik)

és a Zsoltárok a XVI. században Írattak. — A figyelmes vizsgáló-

dásra leginkább Toldy állítása ösztönzött, mert az els betekintés-

nél láttam — minthogy az ilyen Codexek körül meglehets isme-

retet szereztem, — hogy semmi egyéb más, mint ref. Graduál. —
Az évszámot heteken át hiában kerestem ! míg nem, csak nem az

utolsó napon a 46-ik Zsoltár feltn szép M ínitialéjában (az M.

bet 3-ik sorában) 1583. év számot véltem olvashatni.— Úgy mon-

dom: véltem, mert meglehet, hogy a kik ily czifra initiálékhoz

jobban értenek, azok az én évszámomat csak a toll véletlenül lett

kanyarodásának, vagy a czifrázó szeszélyének tulajdonítandják;
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de a nyelvezet s az írásmódból következtetve, ezt a részét merem a
XYI. századba tenni, annyival is inkább, mert a rituális hymnusok
egészen más sorrendben következnek, mint a Gelei Graduálban,

póld. a mi itt els, az G.-ben 10-ik, a mi itt harmadik, az G.-ben

11-dik.

Merem tehát állítani, hogy ez a rituális és zsoltáros rész talán

a legrégibb, a mit e nemben láttam. — A nagy-dobszai egy része

határozottan XVI. századi (de csak is egy része, mert van benne
a XVII. száz legvégérl is !), — a Spátzai-féle (Debreczeni coll.

ktár) nyilván adja az 1619. évszámot, míg az e nemben legszebb

s legteljesebb Kálmáncsai (a csurgói ref. gymn. ktár) egy fekete

initiálóban világosan, fehéren mutatja az 1622-t. — Ezek tehát a

nyomatott Graduál (1636.) eltt nagy gonddal s hosszú évek sora

alatt készültek (a béUyei, most a debreczeni coll. ktárnak másolata a
nyomatottnak, mégis— mint a kezd s végs évszámok mutatják—
1 1 év alatt Íratott Angyalost akkori ref. pap által !).— És az ily irott

Graduálékban, ritkán is, vagy épen nem találni egyforma nyelve-

zetet, írták ket azok a régi atyák, s a zsoltárokat péld. rendesen

maguk fordították le, jól tudván mind hebreusúl, mind arabusul

!

Erre nézve legyen szabad összehasonlítást tennem 3 textus

között

:

1. A Géléiben lev Zsoltárok, — mint G. maga mondja —
Károli Gáspár fordítása szerént valók.

2. A nagy-dobszaiban levk, a Hyeronimus-féle latin szöveg-

bl fordíttattak Szentlászlói István a latkói schola rectora által

(ezé volt valaha az én Gönczim is, mint bele írt neve tanúsítja !).

3. A s.-patakiban levk emezektl nagyban — s a többi

irott Graduálékban levktl is kisebb nagyobb mértékben — kü-

lömböznek, im

:

I. Zsoltár, Qelei : Boldogh ember ki nem jár Istentl (az

felett a punctatio= e) szakadtaknak tanátsán ; Es az bnösöknek
után nem ül az megh csúfolok között.

Dobszai : Boldogh ember ki nem iar az Istentl szakattakk

tanaczan : És az búnósókk után nem all es nem úll az megh czu-

folok kózót.

S.-pataki : Boldog ember ki a hitetleneknek tanaczokban

nem iar : es ez bnösöknek utain nem aal es az keresztienekk czu-

folóinak székekbe nem úl, sat.

Még nagyobb a különbség a 46. Zsoltárban, u. i.

:
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Gelei : Minden népek tapsollyátok kezeitekkel: Eorvendezze-

tek az Istennek vigasságos énekekkel.

Mert az Vr felséges és rettenetes : Nagy Király mind az egész

föld kereksegében.

S.-pataH : Minden népek vigassághoz keszúllietek : örlietek

az Úr Istennek vigasagos ének szoual.

Mert az mi Urunk fölséges es rettenetes nag kiral mind

ez szeles világon.

Mindezekbl azt látom, hogy a 8.-pataki Godex rituális és

zsoltáros része csakugyan a XVI. századból való, de nem kath.

karkönyv, hanem ref. Graduál töredék. — A többi benne lev éne-

kekrl nem is szólok, ismeretesek azok mind, s nagyon is a XVII.

száz. közepérl valók, összeírva más és más kezek által a különféle

ref. Cantionalékból.

Miután itt, mint látszik, határozott külömbséget teszek a

Graduál és Cantionale között, legyen szabad róluk egy-két szót

szólanom, annyival is inkább, mert Bogisich úr, azon minden

alapnélküli állítását, hogy a reformátusok a római katholikusoktól

vették legnagyobb részt énekeiket, még mindig a Graduálokra ala-

pítja, holott a Graduál tartalmának a Cantionale óhoz épen semmi

köze nincs

!

A Graduál — akkori idben, mikor még a ref. egyházban is

rituális istenitisztelet dívott — kizárólag a rítus elvégzésére, a pap,

kántor és chorus számára volt rendelve, — a mint hogy a Graduá-

lokban egyetlen egy népéneket se találunk abból az idbl, mikor az

íratott vagy nyomatott. — A hol üres papir maradt, oda írtak

aztán késbb énekeket, miket a nép énekelt, még magába a gyula-

fejérváriba is írtak, mint ezt legközelebb az ó-budai bizonyítja!

A Cantionale a nép énekes könyve volt, nyíltan megmondja

Gönczi, «hogy a templomba szokott vitetni a Graduál mellett* ;

ebbl énekelt a nép, ebben voltak legelöl : a Psalmusokból a magyar

reformátusok által írt isteni dicséretek, azután más innepi és al-

kalmi, — végre halotti énekek ; ezek voltak azok, melyekbl feles

számút feltalálhatni az els nyomatott magyar deák pápista Gan-

tionáléban (1651.), úgy szinte az Illyés István Zsoltárkönyvében

(1693.) s egyéb régibb és újabb pápista nép-énekeskönyvekben,

a mint ezt — mindenütt az eredeti forrásokat használva— a Prot.

egyh. és isk. lap 1882—83. é. f. kimutattam. Úgy annyira, hogy

sem a XVI., sem a XVII. százi ref. gyjteményekben (pedig három
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XVI. százit kivéve, láttam, vizsgáltam, ismerem valamennyit)

egyetlen egy olyan nép-éneket se találni, a mit a reformátusok vettek

volna át a pápistáktól, míg ellenben igen bven kimutattam már
(lásd: Prot. egyh. és isk. lap 1880. 81. 83. évf.), hogy a magyar pá-

pistáknak a reformatió eltt tulajdonképeni nép-ének irodalmuk

nem is volt

!

A Szilády Áron által írt Régi Magyar költk tára I. kötete

közli azt a csekélységet, a mi 500 évrl ránk maradt ; — találunk

még Telegdi Miklós 1577-iki predikácziói I. kötetében négy latin-

ból fordított innepi (Puer natus, — Dies est letitiae, — Collauda-

mus) és egy magyar új évi éneket, — a II. kötetben (1578) a hús-

véti predikácziók után kettt, egyik latin fordítás, a másik magyar

;

míg ellenben e korból már, hogy mennyire fejldött a ref. nép-

ének költészete, azt bizonyítja Gönczi négy els kiadása! melynek
igaz magyar népénekei évszázadokon keresztül (1651-en kezdve),

ott találhatók a különféle pápista gyjteményekben mind e mai
napig, úgy annyira pedig, hogy még Bogisich úr is speciális kath.

népének-gyjteményt nem tudott felfedezni (a mint hogy nincs

is !) a XVIII. század végéig

!

Toldy F. maga elismeri (180.1.), hogy a kath. egyházban «u/

szerkesztmények az egyházi censura szigora mellett cdig keletkeztek J'•

Igen is ! A Kálmán király uralkodása idejében, Lrincz esztergomi

érsek által 1111—12-ben tartott egyházi zsinatban az énekek szi-

gorú censura alá vétettek, s kimondatott : a Nihil legatur vei cantatur

in ecclesia, nisi quodfuerit in synodo collaudatum* (46. Canon), s

ez a szigorúság annyira vitetett, hogy míg a magyar keresztyén-

ség elsbb századaiban az isteni tisztelet— tehát az éneklés is —
tiszta magyar nyelven tartatott, csak a végén kiáltott a pap és nép
együtt nKyrie eleison»-t háromszor ; addig a XVI. század közepére

már a magyar ének teljesen kiszorult a templomokból ; ezt semmi
sem bizonyítja inkább, mint I. Ferdinánd király 1546-iki rende-

lete, melyben megengedi, hogy ezután offertorium eltt és után

szabad lesz egy-egy verset magyarul énekelni ! Hogy processiókban>

búcsújárásokon (mint Telegdi is mondja 1577.) énekeltek magyarul,

azt senki se tagadja. — Es már itt kell kérnem nagyon Bogisich

urat, kegyeskedjék az ilyen énekek után kutatolódni, — és ne J3o-

zóki-nói (a XVIII. száz végén) keresni a népénekeket, mint aca-

demiai székfoglalójában (1881. febr. 21.) tévé;— és ne turóczi tót

jezsuita által formált (formavi lingua hungarica) idegen énekeket
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ertetni magyarokú], sem a Huszár Gálnál található rituális gaj-

dolásokat mutatni fel ^.z Academia eltt magyar mise-énekekl

;

hanem inkább ^Járuljunk mi az istennek sz. fiához* s «Könyörög-

jünk az istennek sz. lelkének* kezdet igazi Huszár Gál-féle ma-

gyar énekeket, a mely utóbbiak dallamára nem birt rá akadni. —
Méltóztassék csak egy falusi ref. iskolás gyermeket megkérdeni

iránta, megmondja: hogy az énekes könyvben 72. >z. a. van mind

e mai napig ; s ha ez éneket a többi XVI. századi ref. szerezmé-

nyekkel zeneileg összehasonlítja, nem foghat többé az ország tudós

színe eltt oly képtelenségeket állítani, hogy Huszár Gál idejében

még nem léptek fel a reformátusok új dallamokkal (lásd az •Egyet-

értés* ez évi 64. sz. academiai felolvasását), — különben erre an-

nak idejében még lesz szerencsém visszatérni

!

Mondja Toldy (180. 1.), hogy azért nehéz a meghatározás,

mert az négyes énekek évszámot nem viselnek*. — Biz ez nehéz, de

én e tárgynál úgy szoktam eljárni, hogy egy ismeretlen éneknek

iparkodom elször kikutatni a szerzjét, ha ez nem megy, akkor

azt, hogy melyik évben jelent meg ez az ének elször, s akkor az illet

éneket a megjelenési évvel jelzem. Például: azt mondja Bogisich

úr ellenem (Prot. egyh. és isk. lap 1881. évf. 2. sz.) a «Gyakorta

való buzgó könyörgést* kezdet énekrl: « Hogy Bethlen Gábor

fejedelem ezen éneket szerette énekelni, azt elhiszem, de ezen zsoltár-

ének ma mienk*. Feltalálható pedig Illyés István esztergomi kanonok

s szertartási prépost a Soltári Énekek* könyvében 1693. » — Bocsá-

natot kérek, én ezzel meg nem elégszem, a versfkbl kijöv betk

nyíltan eltüntetik a « Gábriel Bethlen fecit* nevet, — megjelent

pedig elször az 1635-iki Cantionaleban (Bártfa) a 403-ik lapon,

tehát ezt az éneket Illyés Istvánnak adni 1693-ra nem lehet/ Tanú-

ság : a ki ez ének eredetére reá találni akar, az ne Maróthy 1774-ki

harmonikusában keresse, hanem egy kissé odébb ! Megtaláltam ez

éneket Illyésnél én is, de hát ennél még korábban is megtaláltam,

— 1 635-nél pedig korábban nincs, tehát ez az igazi

!

Idézett helyen azt állítja ellenem B. úr, hogy a « Krisztus

Urunknak áldott születésén* karácaoni hymnusunk is feltalálható

Bozóki 1797. és a aCantus Catliolici» 1703-iki kiadásában. — Igen

is fel, magam is láttam ez utóbbiban a Múzeumban. — De ám,

ezzel olyan embernek, ki e téren komoly igyekezettel s a magyar

irodalomtörténet igazi hasznára foglalkozni akar, megelégedni
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nem lehet, annyival is inkább, mert a «Cantus CatholiciB 1651.

{els) kiadásában is megvan ; tehát fölebb kell hatolni.

Ez ének eredete így van : a csurgói rongyos Graduál meg-
mondta nekem, hogy szerzje Pécseli Király Imre, évszám nincs,

de a Balassa-Bimai énekek közt e szerznek van egy rigmusa,

mely így végzdik

:

Ezerhatszáz után Nyolczadikba jutván

Esztend forgás szerént

Boldog asszony hóban Pápa városában
Istenhez szíve szerént,

Egy ifj ú imádást 1Ilyen fohászkodást

Nyujta rigmusok szerént. —

Pécseli Király Imre tehát 1608-ban még pápai diák ifjú volt,

1621-ben pedig már érsekújvári papságából számzetett Német-
újvárra, mit bizonyít Kanizsai Pálfi János egy — hozzá szám-

zetésébe írt levele azon év szept. 8-ról (lásd a Múzeumban, ily

czimü Codexben: Acta religionaria protestantismi in Hungária,

tom. III) ; tehát ez éneket ez évek között kell keresnünk. — Mivel

pedig jól tudjuk azt, hogy 1620-ig Gönczi négyszer adatott ki, és

pedig változatlan tartalommal, tehát ez évek után kell keresnünk,

meg is találjuk a XVII. század negyedik tizedében Bártfán kiadott

Balassa-Bimai-féle énekek közt ! — Ily oknyomozólag kell eljár-

nunk, ha valamit biztosan állítani s meghatározni akarunk

!

Idáig jutva már, ismét ellent kell mondanom a nagy Toldy

amaz állításának (104. 1.): *az egyház mindkét felekezete ámult szá-

zad énekes hagyományait gyjti, szemelgeti, javítgatja, elfogadja, —
s ezzel termelni megsznik. Van vallásos költészet, de egyéni jellem,

melylyel az egyháznak mint intézménynek és tekintélynek többé semmi

közössége*.

Ezt akkor mondja, mikor a magyar költészet történetét há-

rom korszakra osztja fel, így:

1. A mohácsi vésztl a bécsi békéig (1526—1606—8) terjed

protestáns kor,

2. A bécsi békétl a szathmári bókéig (1606—1711), — itt,

e korra mondja az imént idézett szavakat,

3. A szathmári békétl a magy. kir. testrség irodalmi fel-

lépéséig (171 1—1772) sat.

Hogy a nagy Toldy ily nagyot tévedhetett, — mely szerint

a második korszakban (1606

—

1711) a magyar vallásos költészet
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-termelni megsznik, s csak a múlt század énekes hogyományait

gyjti, szemelgeti, javítgatja, elfogadja; — ezt csak úgy tudom

magamnak megmagyarázni, hogy Tofdy a XVI. századi rendszeres

gyjteményeket nem ismerte, vagy ha ismerte is, nem tett össze-

hasonlítást áz 1635-ig és áz azután megjelent Gantionálék között;

hogy nev. Gönczit teljességgel nem ismerte, azt maga is megvallja

<vagy legalább hogy nem jól ismerte), mert a 187. 1. így ír: mem
lévén irodalmunknak ennél kevésbé ismert ága, miután valamennyi

-említett énekgyjtemények, az egy Bornemiszáén s a Lugossy és Kriza

által ismertetett két codezen kívül, irodalmi történetünkben mind-

eddig váltig ismeretlenek voltak, Göncziét sem vévén ki, melyet többen

emlegettek ugyan, de sem Jankovich, sem Horváth István, sem Nagy

Gábor vagy mások még csak nem is láttak, míg a szerencse engem

bárcsak az 1632-iki (rectim : 1635.) harmadik kiadás birtokába nem

juttatott. »

Itt a hiba ! A nagy munkás idejében még nem volt a magyar

könyvészetnek regestruma, Szabó Károly Régi Magy. ktár-& csak

1879-ben jelent meg; nem tudhattuk tehát, hogy egyik-másik ktár

poros zugában micsoda érdekes könyv lappang. Szabó K. húsz

évi fáradhatlan kutatása létre hozta az országos regestrumot s így

tudjuk már, a mit még Toldy nem tudott, hogy Gönczinek az a

kiadása, melyet a szerencse Toldy birtokába juttatott (s mely jelen-

leg az Academiáé), nem a harmadik, hanem épen az ötödik kiadás,

és pedig épen ezzel az 1635-iki, ötödik kiadással kezd Gönczi b-
vülni és bvül a Toldy által jelzett 2-ik korszak végéig, nem csak

hogy ez bvül pedig, hanem a XVII. század végén (1696) megjele-

nik Ács Mihály Zengedez mennyei ftar-a, mint szinte nem egyéni

jellem, de st inkább a lutheránusok által elfogadott és bevett

közisteni -tiszteleti énekes könyv, mely folyvást bvül részint for-

dított, részint eredeti énekekkel annyira, hogy a legbvebb Gönczit

(1736) is felülmúlja! — Ott volt tehát a hiba, hogy az általa 3-ik-

nak tartott 5-ik kiadást olyan tartalmúnak gondola, mint az els

kiadás, s épen ez a feltétele bizonyítja be elttem azt, hogy Toldy

Gönczi 4 els kiadását sohse látta !

A XVI. századi több Cantionalékat most nem említve, Gön-

czinek— mely tagadhatatlanul a legrendszeresebb gyjtemény —
következ kiadásai vannak :

Els: Debreczen 1592 — (kolozsvári ref. coll. ktár).

Második : » 1602 — (gyulafejérvári püspöki ktár).
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Harmadik : Debreczen 1616 — (marosvásárhelyi ref. coll.).

Negyedik: » 1620 — (nálam és pozsonyi kir. gymn.).

Ez a négy els kiadás fertalmára nézve teljesen megegyezik

egymással, sem több, sem kevesebb nincs egyikben mint a másik-

ban, csupán a levélszám tesz különbséget, u. i.

:

Az els kiadás =164 levél,

A 2-ik » = 150 •

A3-ik • =175 •

A 4-ik » =164 levél, — ez a negyedik kiadás az els-

vel sorról-sorra megegyez s csak némi kevés nyelvészeti külömbség

van közöttük.

Minthogy az enyim most Szilády Áron úr használatában van,

teljes biztossággal nem írhatom meg a benne foglaltató hymnusok
számát ; de annyit teljes biztonsággal mondhatok, hogy a Toldy F.

példányában már sokkal több van, s olyan nevek fordulnak el
benne, miket a XVI. században még nem ismertünk.

Ezen túl még kell valahol lappangani egy 1627-iki Brewer
Lrincz-féle lcsei kiadásnak is, mert a birtokomban lev 1770.

(frankfurti) Zengedez menyei kar el szava (VIII. §.) nyilván

állítja, — hogy ez Gönczi-é vagy nem ? azt majd az idvel elke-

rülend példány mondja meg

!

Az 1635-iki (ötödik kiad.) Göncziben van:

1 : Magyar Psalmus ... ... ___ ... ... 97,

2. Innepekre való isteni dics. . ... 167,

2. Appendix _ ... 19,

4. A Zsoltárok utáni ének ... _. ... 6,

5. Rituális hymnus ... .__ ... ... ... 54,

összesen ... 343.

Halotti ének 48, — míg az els kiadású halotti énekesben

csak 38 (Szilvás-üjfalusi Imre, Debr. 1598).

A szinte birtokomban lev 1652-iki (Lcse) 9-ik kiadásban

pedig már van

:

1

.

Rituális hymnus ... 98,

2. Magyar Psalmus 103,

3. A Zsoltárok után, ének ... ... ... 7,

4. Innepekre való ének ... 194,

5. Toldalék ... _.„_ .„ 6

összesen = 408.
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A külömbség tehát 16 év alatt=65, mindenesetre elég szám

annak bebizonyítására, hogy a prot. énekköltészet az egész XVII.

század folyama alatt folyvást termelt.

Ennek kimutatásán túl épen a bécsi és szathmári békék között

találkozunk olyan nevekkel, mik csak e korban tnnek fel énekiróknl,

például

:

Szenczi Molnár Albert (nem a zsoltárai, hanem hymnusainál

fogva), — Pécseli Király Imre, — Szemeli Imre,| — Bethlen

Gábor, — S. J. (?), — Fái Mihály, — Regius Király Jákob, — Ács

Ferencz,— Acs Mihály, — Diós -gyri, — Karcsai Kata,— Storm

Gáspár, — Mikéi Ádám, — Ormáni János, — Skultéti Márton, —
Tatai István, — Torkos András, — Tóthlstván, — Vázsoni Már-

ton, — Sz. S. (?) Macsonkai Miklós (a zsoltárok idszaki elrende-

löje), — Lvei Balázs, — Szuki Gergely, — Thenai Lukács, —
Vékei sat. — Ezek mind a XVII. század sz. poétái, s neveik az

1 635-iki kiadáson innét jnek el.

így látva és tudva ezeket, méltán kérdezhetjük : hogy lehe-

tett egy olyan írónak mint Toldy ennyit botlani ? Fentebb meg-

adtam már a feleletet, s most még csak azt teszem hozzá, össze-

szedett mindent, a mi csak keze ügyébe került, s hagyott hátra

nekünk sok mindent, a minek a búvárkodó szellem nagy hasznát

veheti, s ez az örök érdeme ! De ám, vigyázzon a mai kor gyer-

meke, nehogy mindenben utána induljon, mert helytelen dolgot

mívelne, levén ma már teljesen útba igazító regestrumunk, mely-

nek vezetésénél egészen más világításban tnik" fel elttünk a XVI.

s XVII. század vallás-költészeti irodalma, mint azt, az ö idejében

ismerhette. — Egyes elrejtett nevek tnnek napfényre, könyvek

kerülnek el, melyek megmondják az igazat, imé : Mátrai Gábor

után Toldy is azt állítja (166. ].), hogy a Judit és Holofernes histó-

riáját Tarjai Mihály írta, és a mint ezt Toldy utána mondta

Mátrainak, — úgy Toldy után is elmondja sok történész ; holott

Bornemisza Péter énekes könyve (Detrek 1582) 307—313. levelein

nyilván mondja ezek ellen, hogy Sztárai Mihály írta. — Azt tud-

ták már az irodalomtörténészek, hogy a XVI. századi prot. sz.

költészet még a római classicismussal is próbát tett (T. 195. 1.),

Horatius II. k. III. ódáját «Eheu fugaces Posthume!» tiszta ke-

resztyén felfogással adván el, de csak az 1878-ban Szabó K. által

az alsó sebesi franc, zárdában felfedezett 1593. Bártfai luth. éne-
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870 KÁLMÁN FARKAS.

kes könyv adta el igazán (melyet ismertettem a Prot.egyh. és isk*

lap 1881. évf. 33., 34., 35. sz.).

Igaza van még ma is Toldynak, hogy ennél nincs a magyar
irodalomnak kevésbé mivelt ága. Kutassunk hát, — regestrumank

van, a ktárak nyitva állnak elttünk, de gyökerére menjünk kuta-

tásainkban minden dolognak, s különösen a vallási elfogultságot

távoztassuk messze el egészen magunktól, s vigyázzunk, hogy olyan

hymnust ne tüntessünk fel s kath. hymnusúl, mely Luther német
szövegébl fordítva, csak az 1635-iki ref. Cantionale 413. lapján

jön él magyarul elször.— Kutassunk, dolgozzunk, lesz a ki nyer,

s ez közkincsünk, a magyar irodalom

!

Gyd, 1884. ápril. 25. Kálmán Farkas.

Erdélyi czigány népdalok.

I.

Phen mánge voyi cáces :

Mán kámes tu voy ávres ?

— Anglál tute tut' kámáv,

Pál ávreste mái meráv. —

Mondd meg rózBám igazán .

H vagy-e még én hozzám ?

•Ha Dálam vagy, szeretlek ;
-

Ha nem vagy, mást ölelek*.

II.

Andro vesha, andro bár,

Sbáldel ciriklo ehukár ;

Andro gulyi, gulyi dái,

Avla kereekres e cái,

Csak az erd zöld árnyába
1

Dalol vígan a madárka

;

Csak az anya oldalán

Terem jól meg a leány.
Dr. Wlislocki Hbnrik.
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A TALMUDI TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉRL.

Mióta a zsidó irodalom a philologia egy külön ágának, a zsidó

tudománynak lett tárgyává, a mely rövid ötven óv alatt a többi philolo-

giai tudományok színvonalára emelkedett s ma is nagy léptekkel halad

elre, a talmudi irodalom *) sem tárgya többé a czélzatos theologiai

tanulmánynak. Miután az újkor kezdete óta csakis theologiai czélokból

foglalkoztak vele, most végre a tudomány elismerte, hogy azon irodalom,

a mely ezredéves fejldésnek eredménye, a melyben egy egész népnek

szellemi munkássága, vallásos gondolkodása és érzelmei nyilatkoznak,

a melyben a szellemi fejldés nyomai világosan felismerhetk, az emberi

szellem megismerésére fontos adalékot szolgáltat. Ezen körülmény adja

meg létjogát a talmudi tudománynak, a mely czéljául a zsidó hagyo-

mánynak történelmi fejldésében való megismerését tzte ki. E tudo-

mány megalapítóinak a zsidó tudomány ujjátéremtit, Zunzot ós Rappo-

portot tekinthetjük, mert mindketten már els mveikben is annak

tudatával bírnak, hogy mi ezen tudománynak feladata. Azóta Geiger ós

Frankéi voltak legjelesebb munkásai e térnek, s több követre is

találtak.

Á talmudi tudománynak is mint minden másnak megvan a maga
története. Valamint az embernek a természetrl való naiv nézeteibl

hosszú küzdelmek után az exact természettudomány fejldött ki, úgy
jöttek létre fontos munkákat, vagy egyes népek által tisztelt régi köny-

veket magyarázó iratokból megfelel philologiai tudományok. Ezen

tudományok feladata azután úgy ama szent emlékeket, mint a reájuk

vonatkozó nézeteket fejldésükben megismerni. így van ez tehát a tal-

mudi tudománynál is, a melyet több mint ezer éves munkásság elzött

meg, a mely a zsidó traditió irodalmának kutatására fordíttatott. A tal-

mudi tudomány történetében néhány olyan körülménynyel állunk

szemközt, a melyek a zsidók azon korbeli viszonyaival igen szoros össze-

v
) így nevezzük a zsidó traditió-irodalmat, a mely époly változatos,

mint gazdag. Itt természetesen eltekintünk azon mvektl, a melyek homi-

letikus színezet bibliamagyarázatot tartalmaznak. A tulajdonképeni tra-

ditiógyjtemények közt legrégibbek azon midrásmvek, melyek Mózes utolsó

4 könyvéhez fzdnek s a szentírás szavaiból magyarázott törvényeket és

nézeteket tartalmaznak. Ezek után következik a misna (szerkesztésének ideje :

a 2. sz. végén), a mely tartalom szerint 6 fcsoportba osztott törvényeket

foglal magában, a melyhez azután magyarázatképen fzdik a jeruzsálemi

(szerk. id. a 4. sz.) és babyloniai talmud (szerk. id. 6. sz. elején). Ezen utób-

biak a fmvek s azért nevezzük a zsidó traditió tudományát talmudinak.
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függésben vannak. Ezen körülmények pedig dönt befolyással voltak a
talmuddal foglalkozók gondolkozásmódjára s elidézték azt, hogy a tal-

mudról írt munkák egy része elvesztette magyarázó jellegét s nem
pasztán a talmud tartalmára szorítkozott. A talmud ugyanis (különösen

ezt emeljük ki a zsidó traditiógyüjtemények sorából) egyike azon köny-

veknek, a melyek nem csak nagy befolyással voltak az emberiség nagy
részének, vagy csak egyes népeknek szellemi fejldésére, hanem azoknak
majdnem egész szellemi munkásságát képesek voltak lekötni. A talmud-

nak tanulmánya a legfbb vallásos kötelességnek tekintetett s ez volt a
középkori zsidóknál a tulajdonképeni zsidó tudomány. így azután majd-

nem az összes európai zsidókat csakis a talmud tanulmánya foglalkoz-

tatta azon korban, a melyben az elnyomás minden más szellemi foglal-

kozást elzárt tlük, s ez óvta meg ket az eltespedéstl meg az erkölcsi

sülyédestl. De voltak idk, a mikor koruknak egész mveltségét elsa-

játították, így különösen az arab 9 korszakban, a mikor a zsidók az ara-

bok szellemi mozgalmaiban élénk részt is vettek. Ezen körülményeknek

nagy befolyásuk volt a talmudisták módszerére és gondolkozásmódjara.

Másrészrl a zsidók, mintbogy rájuk nézve a középkorban alig

létezett igazságszolgáltatás, a törvénykezést mindennem ügyekben el-

ismert tekintély talmudistákra bízták s ezáltal meg voltak mentve a

középkori törvénykezés gyarlóságaitól. így tehát a talmudistáknak nem-
csak egyházi, hanem mindennem más ügyekben is kellett dönteniök, a

miben pedig a talmudra kellett támaszkodniok. Miután pedig a talmud
tételei gyakran nem voltak elégségesek az koruk viszonyai közt, a

jognak más forrásait használták fel, mint pl. a közszokást, közmegegye-

zést stb. Tételeiket azután codifikálták. A talmudnak ezen viszonyából

a késbbi irodalomhoz s tartalmának különféleségébl következik, hogy
története egyszersmind jog- és vallástörténelem.

Itt különösen ki kell emelnünk a talmud után következ iroda-

lomnak viszonyát a traditió irodalmához. Az egyes traditiógyüjtemények

különböz tekintélylyel bírtak az író korának viszonyai, annak mvelt-
sége és gondolkodásmódja szerint. Másrészrl pedig, a mint említettük,

az illet munkák czéljuk szerint nem szorítkoztak a talmud tartalmára,

a mint vagy csak a talmud megértésének elsegítésére, vagy a törvények

gyakorlati alkalmazásának megkönnyítésére voltak szánva. De mieltt e

kérdésekre rátérnénk, egy pillantást kell még vetnünk a talmud ismere-

tének elterjedésére és a traditióval foglalkozó mvek minségére.

L A talmud ismeretének elterjedése. Talmudi munkák.

Miután a talmud befejezett mnek tekintetett, a régi talmudisko-
lák székhelyein lakó és mköd gáonok (iskolafk — magnificentia)
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voltak legfbb képviseli a vallásnak és a talmudi tudománynak. Ezek-

hez fordultak úgy az európai, mint az afrikai községek minden fontosabb

ügyben, k pedig döntvényekben (responsumok) feleltek, a melyek

mindig a talmud tételein alapultak. Késbb egy esemény a nyugati

országokat függetlenekké tette. Ugyanis hajósok négy tekintélyes tal-

mudtudóst, a kik Európába akartak jönni, elfogtak, s az egyiket Kairu-

vánba, a másikat Natbonnába, 1
) a harmadikat Kairóba, az utolsót pedig

Cordovába adták el. Ezek azután mindenfelé, elterjesztették a talmud

ismeretét. Németországba a talmudnak alaposabb tanulmányát egy

Kalonymos nev tudós ültette át, a kit Nagy Károly vitt oda magával.

Mindezen országokban a talmuddal már azeltt is foglalkoztak, csak-

hogy nem oly alapossággal, a mit azon körülmény is, hogy mindenben

a.gáonokra voltak utalva, eléggé bizonyít.

A talmud tanulmánya ezután két irányt vett, az egyik az arabs, a

másik pedig a franczia-német irány. Amaz az arabok által meghódított

országokban, tehát egész Északafrikában és Spanyolországban, emez

pedig a keresztény országokban dívott. Azt tudományos rendszeresség és

egyszerség, emezt szellemes felfogás és logikai él jellemzi. A 13. század

végén a két irány egyesült s mivel az arabok hatalmával mveltségök is

lejebb szállott, a német-franczia szellem lett uralkodóvá, a mely a 17.

században egyesülve a lengyel pilpulisták (dialectikusok) irányával, a

zsidó tudomány újjászületéséig kizárólag uralkodott, s a talmuddal fog-

lalkozó zsidók egy részénél ma is uralkodik.

Azon munkák, a melyek a zsidó traditiót tárgyazzák, részben el-

méleti, részben gyakorlati czéllal birtak. A talmud, mint minden más
könyv, a mely más korban, más körülmények közt jött létre, magyará-

zatra szorult. De ezen magyarázatban, a melyet a commentárok (pér-

sím) tartalmaztak, soha sem tévesztették el a talmudisták azon körül-

ményt, hogy a talmud megértése gyakorlati czólokból volt szükséges.

Hasonlót látunk a glossáknál (tószafóth — tulajdonképen : toldalékok,

mert B. Salamon b. Izsák commentárjára való tekintettel készültek) és

a novelláknál (hiddúsim), a melyek dialektikus tartalmúak. Gyakorlati

czóljuk volt a döntvényeknek ( tesüvöth—responsa), úgyszintén a codexeknek

(holáchóth, néha más czímmel ellátva). Az elbbiek bizonyos határozott

esetre vonatkoznak s néha a döntés okadatolása is föl van bennök véve,

néha pedig csak egyszeren közlik a választ. Ilyen responsumok vannak

a legrégibb idktl napjainkig. A codexek a talmudban kifejtett törve

nyéket rendezve tartalmazzák. Elrendezés dolgában érdekes fejldést

vehetünk észre a codexek irodalmában. Ugyanis már a gáonok irtak

*) Gractz nézete, Geschichte der Juden V. k. 21. j.

Philologtai Köriny. Vm. 8. 57
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tárgyilag rendezett oodexeket, de ezek nem ölelték fel az egész talmudi

jogot és szertartást. Az els, a ki az összes törvényeket, a melyek a zsi-

dókra nézve Paleestinán kivl érvényesek, codexébe felvette, Izsák b. Já-

kob AlfAszi volt, a ki melléknevét onnan nyerte, hogy Fezbl származott.

Munkája (Haláchoth czímmel), a mely ép úgy mint a commentárok, a

talmud szövegéhez fzdik, inkább mesteri felfogásra mutató kivonat,

mint codex. Alfászi a késbbi talmudistákra igen nagy befolyással volt,

de nem ugy Izsák Ibn Gajjáth, az elbbinek kortársa és ellenfele, ki a

közvetlen utána következ korra befolyással volt ugyan, de lassanként

elfeledték, úgy hogy munkáját csak ujabban adták ki. A legnagyobb zsidó

codifícátor Mózes b. Maimún (Maimonides), a kinek codexe *Misne tóra*

rendszeresség és önálló felfogás tekintetében egyedül áll az e nem mun-
kák közt. Utána R. Ásér b. Jechiél írt egy codexet, a melynek szerkezete

hasonló az Alfásziéhoz. Mások is írtak ezen korban codexeket, de azért

emeljük ki Rutser codexét, mert benne egyesit különösen a franczia-

német irány a spanyol-arabssal. Az eltt a két irány inkább ellenséges

módon érintkezett, a mit különösen Ábrahám b. Dávid (Posquiéresbl)

megjegyzéseibl Maimuni codexéhez, és Maim uni nyilatkozataiból &
)

a franozia tószafístákról láthatunk. R. Ásér fia, Jákob is írt egy code-

xet, a mely tárgyilag van berendezve s az nyomán haladt József Káró,

a kinek codexe *sulhán árúch* a zsidók vallásos életében ma is érvé-

nyes, így fejldött a codexirodalom, a melybl csak a legfontosabbakat

emeltük ki, majd függetlenítve magát a talmudtól bels berendezésében,

majd ismét ahhoz fzdve.
Még kétféle mvet kell említenünk : a bevezetéseket, vagy máské-

pen a talmud módszerével foglalkozó munkákat, és a kivonatokat. Az
elbbi mvek leginkább arabs zsidók által, vagy legalább azoknak befo-

lyása alatt Írattak, s eredetüket az arabs zsidóknak sokkal tudományo-

sabb eljárásában kell keresnünk. Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy az

els, ki ilynem mvet írt, Száadjá gáon volt, a kiben a traditiónak isme-

rete korának mveltségével párosult. A másik csoportba tartozó mvek
leginkább gyjtemények, a melyek régi könyvekbl kivonatokat tartal-

maznak s ezeknek értékét csakis az adja meg, hogy sok elvesztett mbl
találunk bennök részeleteket s hogy történeti adatokban igen gazdagok.*)

*) Egyik fiához írt levelében. Különben a tószafisták sem nyilatkoz-

nak kedvezen róla.

a
) Ezen mvekrl, úgyszintén azon codexekrl, a melyek a zsidó isten-

tisztelet fejldésének történetére nézve fontosak, szól Zunz, Die Ritus des

synagogalen Gottesdienstes czim munkájában, a mely második része «Die

synagogale Poesie des Mittelalters» ez. könyvének. (L. a 21. s köv. U. a 2l».

s köv. 11.)
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II. A traditiógyüjtemények tekintélye.

A tudomány, a mely csak a fejldést akarja megismerni, minden

tényt kikutatni törekszik, s minden tanúságnak az értékét megállapítja.

Tekintettel van egyes korok mozgalmaira, a melyek a kútfkre netalán

befolyásai voltak. Nem úgy a talmudisták. Nekik mindenek eltt azt

kellett megállapítaniok, hogy hiteles-e ez vagy amaz a traditio vagy

nem ? Más szóval : alkalmazható-e ez vagy amaz a tétel a gyakorlatban ?

A hitelesnek talált traditiót azután a «kalácha» (eljárás) szóval jelölték.

A traditio maga azonban tekintélyen alapult. Innen van azután, hogy az

érvényesség megállapításánál voltak szabályok, a melyek nagyrészt szét-

szórva már a talmudban is megvannak s a melyek segítségével két

ellentétes nézet közül az érvényest ki lehetett választani. Egyike volt

^zen szabályoknak, hogy ha késbbi és régibb amórák közt ellentétek van-

nak, a gyakorlatban a késbbiek után kell indulni, mert ezek nem ok

nélkül tértek el a régibb felfogástól.
1

) Ezt a tételt alkalmazva látjuk a

traditiógyüjteményekre. A legkésbb befejezett traditiógyüjtemény, a

babyloniai talmud mindig mértékadó volt a gyakorlatban. Ennek azután

az volt a következménye, hogy némely idkben a többi traditiógyüjte-

mények tanulmánya elhanyagoltatott. De itt is fejldést vehetünk észre.

A régibb talmudisták, tehát a gáonok és a közvetlenül rá következ kor-

ban az arabs talmudisták az összes traditiógyüjtöményeket tanulmá-

nyozták, s ezeket a gyakorlati tételek megállapításában is figyelembe

vették, habár k is a babyloniai talmudot tartották a legfbb tekintély

gyjteménynek. Ha a babylonai talmud egyes tételei a jeruzsálemi tal-

mudnak ellentmondottak, a babyloniai után indultak,9
) a hol azonban

lehetett, ott az ellentétet kiegyenlíteni törekedtek.8
) Némelyek szerint

azonban ha a jeruzsalemiben egy tétel még az által is bizonyíttatik, hogy

egy eset is el van beszélve, a melyben ezen tétel szerint cselekedtek, a

jeruzsálemi után kell indulni.
4
) A jeruzsálemi talmud mellett különös

figyelemben részesítik az arabs talmudisták a régibb halachitikus midrá-

sokat is. Majdnem valamennyien figyelembe veszik a halácha megálla-

pításában, így Xüszim b. Jákob 5
), de különösen Maimuni.*) Ó úgy a

*) Maleachi Kohen, Jad Maleachi I. lf>7. s köv. §. e szabályt bveb-

ben fejtegeti.

2
) Alfá&zi, Erbin végén.

8
) Jad Maleáehi 174. a. ed. Livorno.

4
) U. o. 173. d.

5
)
Geiger, Wissenschaftliche Zeitechrift etc. 139. s köv. 11.

°) Elszavában misna-commentarjához szól eljárásáról. Itt épen úgy
mint a Misna tora elszavában kifejti a traditióról és a traditiógyüjtemé-

nyekrl való nézeteit.

57*
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misnához írt commentárjában, mint codexében nagy súlyt fektetett a.

régi midrás müvekben (borajthák) elforduló tételekre, st, a mint látszik,,

még a babyloniai talmud tételei fölött is elsbbséget ad azoknak. 1
) De

már a régibb arabs talmudisták közt voltak olyanok, kik a borajthákat,

vagyis azon régi traditiógyüjteményeket, a melyek a talmudban idéztet-

nek, kevésbbé becsülték. így Izsák Ibn (rajjáth már abból is, hogy a ba-

byloniai talmud valamely tétel tárgyalásánál az illet bor&jthát nem
idézi, annak érvénytelenségére vagy tartalmának tévességére következtet.

Hasonló nézetet vall R. Asér is, a kinél ez valószínleg összefügg egy
másik nézetével, a mely szerint az amóra, vagyis a késbbi talmudtudós,

a borajthával ellenkez nézetet állíthat fel.
8
) A babyloniai talmud tekin-

télye késbb, mikor a dialectika kezdett lábra kapni, még inkább kiszo-

rította a többi traditiógyüjteményeket. Már a Nachmáni-féle reeponsu-

mokban 8
)
panasz van azért, hogy a jeruzsálemi talmud szövege meg van

romolva, mert kevesen foglalkoznak vele. A franczia talmudisták csakis

dialectikus czélokra használják úgy a jeruzsálemi talmudot, mint a
borajthákat. Még nagyobb mértékben látjuk ezt a késbbi német és len-

gyel dialectikusoknál, a kik még a késbbi írók következtetéseitl sem
mertek volna eltérni, még ha meg is czáfolták azokat, annál kevésbbé*

lehet náluk szó a traditió egységes felfogásáról és a gyjtemények helyes

móltatásáról. Jellemz tény pl., hogy egy igen jeles pilpulista a múlt
századvégén ( R. Elijjá, vilnai rabbi) egyikét a legrégibb traditiógyüj-

teményeknek, a melchilthát, jegyzetekkel látta el, a melyekben a szöveget,

javítja a babyloniai talmud eredménye szerint.
4
)

(Vége következik.)

Schreiner Márton.

Martialis m, 26.

Jószágok, teli pénztár, Candidus, a te sajátod ;

Murra s arany serleg mind egyedül a tied.

Massicus és Cflecubum pompás bora csak teneked van

;

Bölcsesség, lángész mind a te birtokaid.

Mindent bírsz te sajátodul ; ámde van ebbe
1

kivétel —
Eözjószág mással, Candidus, a te nejed.

x
) Jad Maleachi, ed. Livorno 180. b. Az ellenkezt bizonyítani tö-

rekszik.

9
) Mindkettnek nézetét olvashatjuk Ásóri, Jómá 776.

8
) Idézve Jad Maleachinál 173. d. Valószinleg a Pseudo-Nachmáni-

féle responsumokat érti. L. József Kárs bevez. Béth Jószéf ez. munkájához.
4

) A mechilthának vilnai kiadásában, 1849. A jegyzetek czíme Éfath
czedek.
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ADALÉK A TELL-MONDÁHOZ.

Ahhoz, a mit Dr. Heinrich Gusztáv a Jeles írók iskolai tára 21.

füzetében a Schiller Teli-drámájához írt bevezetésben, aztán az Egy.

Phil. Közi. VII. 559—567. és 722—737. lapján jeleset írt, mythologiai

szempontból még a következt toldhatom.

Jól jegyzi meg az augsburgi Allgemeine Zeitung (Beilage, 140 sz.,

1864. máj. 19.), hogy a Teli történetének megfejtésében sikerrel egyedül

a mondai utat lehet követni. A f momentum a mesteri lövés, mely perzsa,

westphaliai, isiandi, norvég, svéd, seelandi, oesel-szigeti, angol, holsteini,

felsrajnai és svájczi mondákban egyaránt elfordul ; st hasonló mon-

dák akadnak a finnekéi és lappokéi közt is. Benfey szerint egy perzsa

költ, Muhammed Ben Ibrahim, melléknevén Ferid-eddin Attár, már
1175-ben Kr. u. elmondja e mesét. Ehhez meg kell jegyeznem, hogy e

költ Hammer alapvet mve (Geschichte der schönen Redekünste Per-

siens 140-141. 1.) szerint 1216-ban született és a különböz eredeti

források szerint 1331 -ben vagy 13 J26-ban vagy végre 1318-ban halt meg.

Igaz, hogy ujabb írók. pl. Wahrmund (Praktisches Handbuch der neu-

persischen Sprache ül. 1 12. 1.) azt irják, hogy Feríd-eddín 1 119 és 1229

közt élt. Mindeoesetre sajnálhatni, ha Benfey nem határozza meg köze-

lebbrl, hol van Feríd-eddín rengeteg és élvezhetetlen mystikus tartalmú

mveiben az a mesteri lövésrl szóló monda.

Ugyancsak az augsburgi Allgemeine Zeitungban (Beilage zu Nr.

174. 22. Juni 1864.) érdekes a következ czím czikk : «Eine religiöse

Erklárung der Tellsage». Malcolm tábornok 1820 telén Arábiában egy

•Moccha» nev városnál kikötött és az ottani angol residenstl, Hut-

<3hinson kapitánytól a lakosság következ szokását tudta meg. Esténkint

a datolyaszedés idején ott egy 5—6 éves fiú k czéltábla alá áll és ezt a

czéltáblát a fiú feje fölött egy-két jó löv puskával (hajdan íjjal) meglövi.

Ha a czélt eltalálják, a mi rendesen az els lövésre már megvan, a néz
közönség ujjong és a fiút és lövt megajándékozzák. (Sir John Malcolm 's

life and correspondence, II. 400.) E szokás eredetét nyilván emberáldozat-

ban kell keresni ; a mostani szertartás már csak kárpótlás igazi áldozat

elmaradásaért. A sikeres, gazdag aratásért véres áldozat illeti meg az

istent ; de késbb az áldozatnak szánt embert a férfias er és ügyesség a

haláltól megváltja, az isteni irgalmat mintegy kierszakolja. így kielégl

•és korlátoltatik az a minden pogány vallásban meglev ?sóvo; $ewv, mintha

az ember léte az isten létének károsítása volna és folyton csak emberál-

dozattal váltathatnék meg. Az ember itt okvetlenül Iphigenia feláldozta

-

lására gondol, melyet a görög nép geniusa ép úgy eszményített, mint a
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hogy az ószövetségben Izsák feláldoztatása fenkölt szellemtl van át-

hatva. Ez utóbbi áldozatra nézve egyébiránt rendkívül érdekes az, a mit
róla Goldziher ír (Mythology among the Hebrews 45—47. 1.).

A férfias tett és erény engesztel erejében való hit, folytatja az

cAllgemeine Zeitung* czikkírója, a turáni és árja népeknél, melyeknél a
Teli-monda megvan, ós a melyeknek a nyíl és íj annyira kedvelt fegyve-

rök volt, nagyon természetes. A Teli-monda tehát srégi aratáti áldozati

szokásra való visszaemlékezés, melyet késbb megfelel történeti eseményre ét

abból kimagasló hs tettére alkalmaztak. Minden Teli-mondának történeti

alapvonása közös : diadalmas ellenállás ádáz kényurasággal szembenr

mint a hogy eredetileg a férfias er és ügyesség diadalmasan megküz-
dött a szörny istenséggel. Csak a második nyíl története szakad kétfelé

:

1. az eredeti mythusban ezt is bizonyára a czélra irányozza a löv, ha
az elsvel nem talál ; habár már akkor a löv és a czélnak kitett gyer-

mek helyzete egyaránt igen-igen veszedelmessé is lett (Mocchában, — a
melynek fekvését e puszta névvel meg nem határozhatni, mert az arab

makkat, mekkah csak a. m. város, — a löv is valószínleg elvan veszve.

ha a fiút találja, a mi azonban alig fordulhat el) ; 2. a történeti mon-
dában mindig a kényúrnak szánja e másik nyilat a löv, ha az elsvel

czólját el nem találná vagy a gyermeket megölné. A Teli-mondák különb-

ségei onnan vannak, hogy a mythologiai közös alapon kivi'd mindegyikben

más-más, az illet ország, kor és nép által meghatározott történeti fejWdés-

mozzanatok is vannak

A Teli-mondákban azonban el-elfordúl egy épen azért nagyon
fontos mozzanat : a hajózás. Ennél meglátszik, hogy azon árja népek,

melyek tenger partjára kerültek, összeforrasztották az eredeti mondát
a mesteri lövésrl egy szintén haragos istenség megengesztelésébl fej-

lett áldozati szokás mondájával. Tenger, tó partján lakó népek általános

csapás idején egy férfit könny csónakban a viharos tengerre, tóra lök-

tek áldozatul a bsz istennek ; ennek kegyelmétl és az áldozat erejétl

és ügyességétl függött, megmenekl-e mégis a kitaszított vagy nem.

íde talál az ismeretes görög monda Iphigenia feláldoztatásáról és még
inkább Jónás próféta története (Jonas 1, és Goldziher id. m. 102. 1.).

Érdekes H. Steinthal szava (The legend of Sámson, Goldziher id.

m. függelékében, a 442. lapon) : «Német népek közt széltében elterjedt

monda volt, mely íjászról szólt, a ki saját kis fia fejérl almát ltt le és

a kényúrnak, a kinek parancsára ezt tette, és a ki kérdezte, hogy mit
akart két más nyilával, azt felelte, hogy azt a két nyilat neki szánta, ha
els nyilával megölte volna gyermekét. Ki volt az íjász ? Ki volt a kény-

úr ? Hol ós mi volt az ok ? Mindezt elfelejtették ; csak halk visszhang

maradt meg a lövés mondájából. De mikor a svájcziak, ez az íjas nép,

lerázta a kényúr igáját, a monda minden vonása ismét határozott nevet,
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helyet, idt és okot kapott. Mint a k a levegn átrepülvén leesik a földre

a vonzás törvényénél fogva, úgy a régi monda beleesik a felszabadulás

idejébe.

»

Ha az olvasó jól meggondolja azt, a mit elbbi sorainkban a Teli-

mondáról mondtam és a mit általában a legtöbb srégi ós több rokon

vagy nem rokon népnél meglev mondára lehet alkalmazni, hogy t. i. a

közös mythologiai alap megvan mindegyikben, de a mellékkörülmények

nagyon is különbözk lehetnek és attól függenek, hogy milyen korban,

hol és melyik nép ajakán éledt föl a monda, továbbá népies alakjában

figyelhetjük- e meg vagy irodalmi feldolgozásban : akkor nem fogja ertetett-

nek tartani, hogy a következ ujperzsa mondát két változatban szintén

a Teli-mondához sorozom.

Firdmzí eposában (J. Mohi, Le livre des rois par Abou 'lkasim

Firdousi, publié par Mme Mohi, tome 5, pag, 405—407.) a következt

írja le : Behrám perzsa király (e néven az ötödik szászánida uralkodó,

Kr. u. 420—440. ) egykor kiséret nélkül csupán egy rumi lantos lánynyal,

kinek Azádeh volt a neve, elment vadászni. Gyors tevéjök hátáról csak-

hamar két gazella-párt láttak meg és Behrám így szólt: «Itt van vén

hím és fiatal nstény, melyiket ljjem le ?» A lány felelt : « Változtasd a

nstényt hímmé nyilaiddal és a hímet nósténynyé, aztán nyílpuskádból

ljj golyót a harmadik gazella fülébe, melyet most futtában nyakára vá-

gott, erre felemeli lábát, hogy fülét megvakarja és akkor lábát, fülét,

fejét egyetlen nyíllal szegezd át, ha azt akarod, hogy a világ fényének

hívjalak* . Behrámnak erre egy régi mondásjutott eszébe, de mégis megtette,

a mit a lány kivánt. Kéthegyii nyillal egyszerre leltte a vén hím szarvát,

úgy h°gy &z nsténynek látszott ; a fiatal nstény homlokába két nyilat

ltt, mely ott mint két szarv megállott, a nstény tehát hímnek látszott.

Aztán a másik pár után vágtatott és nyílpuskájának golyójával meg-

csípte a gazella fülét, mire az vakarózott és Behrám csakugyau egy nyíl-

lal összevarta az állat fejét, fülét és lábát. Azádeh erre megszánja az

állatot és sírva igy szól : «Ez embertelensóg. Te nem vagy ember, ter-

mészeted gonosz szellemé.* Erre Behrám letaszítja a tevérl és elgá-

zolja a holdarczú leányt, kinek keble, keze és lantja vérben úszik, én

így szól : «Oh esztelen lantos lány, minek éltél irányomban csalfasággal ?

Ha elhibázom a gazellát, családomat gyalázat éri í » A lány ott halt

meg a teve lába alatt és Behrám sohasem vitt többé nt magával

vadászatra.

Lássuk, mennyiben érdemli meg e monda a Teli monda nevét. Az

ujperzsa Behrám és az Örmény vram a régebbi párszí bihiram utján az

eredetibb pehlevi varahrán, váhrám alakból van eltorzítva ; a név teljes

és elemezhet alakjában az óbaktriai verethraghna, a gyzelem, a gyze-

lem szellemének neve már az Avesztában. Elemei e tövek : var, befedni,

Digitized by VjOOQIC



880 POZDER KÁROLY.

védeni, aztán ebbl következleg szeretni, megtermékenyíteni, és jan,

ghan, ütni, ölni. (Jutti, Handbnch der Zendsprache 107, 113, 267 és

285. 1.) E név tehát ép úgy jelenthette si idben az iráni népeknél a

napot, a melynek sugarai vernek és védenek, ölnek és termékenyítenek,

mint a germán Teli. Az alma lelövése, mely a germán mondákban is már
variálva van (Hemming öcscse fejérl mogyorót, Punker fia fejérl pénz-

darabot l le), itt szokott keleti túlzással ki van vetkztetve nemesen
egyszer mesteri lövés formájából és hármas, fokozatosan nehezebbé

váló mesterkélt feladattá lesz. A germán mondákban a lövk két vagy

három nyilat vesznek ki tegzökbl ; Behrám egy kéthegy és két közön-

séges nyíllal l, Fegyvere is kétféle : íj és nyílpuska. Ez meg a hármas
feladat talán a monda contaminatiójára mutat. A germán mondákban
a feladatot rendesen kényúr szabja és ezért utóbb bnhdik ; a perzsa

mondában a szerelem zsarnoka, a hs kedvese, szabja a feladatot. Azon,

hogy Behrám költietlenl szörny halállal bünteti kedvesét, nem sza-

bad csodálkoznunk, ha a keleti n rabszolga létét meggondoljuk és ha
Sehiller tDer Handschuh* czím költeménye kifejletével meg tudunk
barátkozni, holott az a feladatot kitz nnek rút megalázásával, tehát

még ersebb dissonantiával, végzdik. Az, hogy Azádeh idegen, görög és

rabszolgáló, különben is mérsékli Behrám tettének rútságát és talán régi

monda nyoma, melyben még idegen kényúr parancsolta a perzsa íjásznak

ama lehetetlen lövéseket. A monda tragikuma fokozatosan fogy a külön-

böz változatokban : eredetileg fia fejérl lövi le physikai kényszer alatt

állva az íjász az almát ; Hemming feladata már kevésbbé tragikus, mert

öcscse fejérl lövi le; Cloudesly Vilmosé szintén, mert nem kényszerí-

tik ; a mekkahi lövk feladata még könnyebb, mert idegen gyermek feje

fölött kell egy almánál bizonyára nagyobb táblára lniök ; Behrám fel-

adata a legkönnyebb, mert csak állatokra ltt és csupán morális kényszer

alatt állt, st meg is gondolhatta a dolgot, mieltt feladatát megoldotta.

Elbb megjegyeztem, hogy a tegezbl kivett második nyíl az eredeti

monda szerint szintén a czélnak volt szánva ; Behrám is mind a három
nyilát a gazellákra röpíti és a leányt, kinek elérzékenyülése szintén más
monda befolyására vall, egészen máskép bünteti. A hajózás, mely a sváj-

czi mondában lényeges alkotó rész, a perzsában természetesen elmarad,

mert ugyan hol vette volna az iráni felföld lakosa a tengert vagy tavat,

mikor még folyója sincs valamire való.

Ez az ujperzsa monda azonban még más költ feldolgozásában is

megvan. Firdüszí után, ki 1000 évvel Kr. u. írta eposát, vagy 180 évvel

újra leírta a mondát Nizámi egy romantikus eposban, melynek czime

A hét szép alak. E szerint Behrám Gr királyt vadászaton arra szólítja föl

kedvese, Fitneh, ki szintén rabszolgáló, hogyljje át nyilával a száguldó

vadszamár patkóját. Behrám megfeszítette íját és az állatnak, mikor az
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vágtatva hátsó lábát fülével egy irányban felvetette, lábát és fiilét

ugyanazzal a nyíllal átltte. Fitneh vakmer kívánságáért halállal la-

kolna, azonban nagy könyörgéssel rávette azt az embert, a kinek meg
kellett volna t ölnie, hogy bocsássa szabadon ; erre meghúzta magát

valahol falun és azzal mulatott, hogy kis borjut naponkint lépcskön fel-

vitt. Hat év múlva a hat éves bikát ép oly könnyen vitte fel, mint kez-

detben a hatnapos borjut. Mikor egyszer azon a vidéken vadászott

Behrám, hallott errl a csudáról, látni kivánta a leányt, felismerte benne

hajdani kedvesét és megbocsátva neki feleségül vette.

£ változat nagyban felülmúlja a régebbi perzsa mondát, mert

nincs meg benne a feladat mesterkéltsége, és n levén az önkényked
parancsoló, a megoldás így találóbb, mint a Firdúszíé. Továbbá világo-

san látható, hogy a monda egy egészen másikkal van contaminálva : a

Pythagoreus Miloról szóló mondával. A zsarnok itt is idegen, arab.

A perzsa monda harmadik változata talán a Ferid-eddin mvében
leirt. Ez aztán megint több évtizeddel ujabb volna, mint az elbbi. Ipar-

kodom azt is megszerezni és összehazonlítás végett közölni, Azt hiszem,

az is hasonló lesz a másik két perzsa változathoz ; legalább Heinrich

Gusztáv rövid jegyzete (Wilhelm Teli 19. 1.) azt engedi következtetnem.

Dr. POZDEB KÁROLY.

Martialis VII, 10.

Linus fajtalanabb, vagy Ers, ez a te közöd, Olus ?

A maga brével mit teszen ez, vagy amaz ?

Pénzét szórja Matho, ehhez mi közöd neked, Olus ?

Koldusbotra Matho s nem te jutandsz e miatt.

Virradtig dzsöl Sertorius, ez közöd, Olus ?

Nyugton hortyoghatsz tle, a meddig akarsz.

Lupus adósa Titusnak, hát közöd ez neked, Olus ?

Lupusnak te ne adj kölcsön egy árva garast.

Ámde titokban tartod, a mihez van közöd, Olus;

A mire gondolnod te neked illene csak.

Köntösödért vagy adós, ehhez már van közöd, Olus
;

S hogy neked egy fillért senki hitelbe nem ád.

Szörny ledér a nejed, mind ehhez van közöd, Olus
;

És eladó lányod, hogy hozományt követel.

Megmondnám a mihez mind van közöd, Olus, azonban

Ahhoz, a mit te csinálsz, semmi közöm se nekem.
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HAZAI IRODALOM.

Hunfalvy Pál: Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Budapest, 1884. Akadémiai

könyvkereskedés (Knoll Károly és társa) 8-r. IV, és 177 lap.

A munka, melyrl szólni akarok, tudományos irodalmunk terén

oly jelenség, mely kiváló figyelmet érdemel. Érdemli pedig ezt nem csak

azért, mert a magyar nyelvtudomány nagyérdem sz bajnokának, Hun-
falvy Pálnak nevét viseli homlokán, hanem különösen azért, mert egy

nagyon fontos tárgygyal foglalkozik, mely újabb idben gyakori, igen he-

ves, sokszor szenvedélyes vitákra adott alkalmat ; ez a fontos tárgy : a

magyar nyelv tanítása ós a magyar nyelv tanításával foglalkozó könyvek.

Oly tárgy ez, mely bizonyára egy mvelt magyar emberre nézve sem
lehet közömbös, legkevésbbé pedig e folyóirat olvasóira nézve, kik legna-

gyobb részt maguk is nyelvtanítással foglalkoznak. Legyen szabad tehát

nekem, ki szintén e téren mködöm, néhány szót szólnom Hunfalvy

mvérl.
« Sokáig más tanulmányok annyira kitölték idmet, — mondja

Hunfalvy a bevezetésben, — s annyira elvonák figyelmemet a nyelvtu-

dományi mozgalmaktól, hogy számát is alig tudom az azonközben meg-
jelent nyelvészeti dolgozatoknak, nem hogy módom lett volna ezekrl

akár helyeslleg, akár nem helyeslleg nyilatkoznom. De ha elmozdítója

nem lehetnék is többé a magyar nyelvtudománynak, néma nézje még
nem szabad lennem, a mikor nézje lehetek. Most mintegy hazatérvén

arra a panaszra ügyelek, mely sok fell hangzik a nyelvtanítás ellen

általában, de különösen a magyar nyelvtanítás ellen is. Sikertelen a
nyelvtanítás ! úgy szól a panasz, a sikertelenségnek pedig, úgymond, a

nem helyes nyelvtanok is az okai, hisz ezek határozzák meg a tanítás

menetét, a mint hogy a tanítás anyagát is azok adják ! Még Simonyí

Zsigmond nyelvtanai ellen is van panasz, pedig azt olvassuk, hogy
« Magyar nyelvtana mondattani alapon, két részbeni a minisztéri-
umtól kizárólag ajánlott segédkönyv a kezd okta-
tásra. Ha már ilyen kizárólag ajánlott tankönyv ellen is

panasz van, mennyivel inkább lehet oly nyelvtanok ellen, me-
lyeket a minisztérium nem méltatott ajánlásra! Szándékom tehát

legelször Siraonyi Zsigmondnak magyar nyelvtanait megvizsgálni, hogy
vájjon jogos panasz illetheti- e azokat ; mert a tanítók szeretnek ám pa-

naszkodni arra is, a mit nem értenek, tehát a vádat, a mely voltaképen

rajok esik, a könyvekre hárítani*.

Ezek után Hunfalvy mindjárt rátér Simonyinak mondattani ala-

pon írt Kis magyar nyelvtan-éxB. és az els fejezetben a szótövekrl és

6egédhangzókról szól. Simonyi ugyanis nyelvtanának korábbi kiadásai -
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ban azt tanította, hogy « többnyire egy és ugyanazon szónak is többféle

töve van, mert ha a ragot elvágjuk, a tnek majd rövidebb, majd

teljesebb alakja van .... Ateljesebb t végén mindig magán-

hangzó van, a rövidebb tnél a magánhangzó hiányzik •. Pl.

száll szállásnak) szálló (-k) szállu(-nk)

fejt fejtednek) fejté(-k) fejtü(-nk)

ht hte(-nek) h'átö{-k) /tMíw(-nk)

ház háza(k) házo(-n) házu(-nk)

hely helye(-k) helyéin) helyü(-nk)

völgy völgye(-k) völfjyö(-n) völgyiünk).

vagyis : a szavaknak négyféle tövük van : egy rövidebb, mássalhangzós

vég, és három teljesebb, magánhangzós vég.

Annak az elméletnek, mely szerint a magyar nyelvben (valamint

általában az ugor nyelvekben) a szavaknak többféle falakjuk is lehet,

t. i. teljesebb és kevésbbé teljes (vagyis csonka, gyengébb hangtest), nem
Simonyi a Columbusa, hanem Budenz, ki körülbelül egy évtized óta ta-

nítja az egyetemen ; a teljes tövek nála már az 1867-diki Nyelvtudományi

Közleményekben megjelent Magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezésekben

szerepelnek, s elméletét okadatolva fejtegeti a sajtó alatt lev Ugor

alaktanban. Tle tanulta Simonyi, a ki aztán hirdette ezt az elméletet a

középiskolában is. (Megjegyzem, hogy a prioritás kérdését nem azért

vetettem föl, mintha Simonyit azzal akarnám vádolni, hogy ennek az

elméletnek fölfedezjeként lépett föl ; ezt, tudtommal, sehol sem tette ;

de sokan vannak, kik t vádolják a többféle tövek kitalálásával,
holott ö nem tett egyebet, mint hogy bevitte Budenznek tudományos

theoriáját a középiskolába.)

Már most itt két kérdés merül föl ; az els : helyes-e a változó

szótövek elmélete '? Hunfalvy e tekintetben eltér Budenztl, s azt mondja :

• Régi és mai nézetem az, hogy a magyar szók töve csak egy, akár rö-

vid a e akár vj (h) végzettí, melyek a hosszú ó a ü íí i vég-hangzókba

olvadtak, akár egyéb mássalhangzókon végzdik. Továbbá, régi és új

nézetem az, hogy a magyar képezett és ragozott szókban segédhang-
zók fordulnak el, melyek a szóknak se tövéhez, se képzihez vagy rag-

jaihoz nem tartoznak, melyek tehát se a tk, se a képzk vagy ragok

jelents állományának nem részei, mert egyedül akiejtést könnyebbítik,

s azért segédhangzók*. Ezek után hosszasan és részletesen czáfol-

gatja Budenz és Simonyi theoriáját.

Nem tartom magamat illetékesnek arra, hogy két oly nagy-tekin-

tély nyelvtudós, mint Hunfalvy és Budenz, között bíróképen lépjek

föl, s a vitát egyiknek vagy másiknak részére eldöntsem. Annyit azonban

mégis szabad mondanom, hogy véleményem szerint a régi magyar

nyelvnek s a rokon nyelveknek tanulmányozása Budenz elméletét, mely
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szerint az ugor nyelvekben (s így a magyarban is) a szavaknak többféle,

t. i. teljesebb és kevésbbé teljes talakjuk is lehet, teljes bizonyosságra

emeli. Jól tudom, hogy az én puszta véleményem, illetleg állításom itt

vajmi keveset nyom a latban, de okadatolása egyrészt nagyon is terje-

delmessé tenné ismertet czikkemet, s jobbára csak annak ismétlésébl

állhatna, a mit mások már elmondottak, másrészt pedig nem is szüksé-

ges, mert a második kérdésre meg lehet adni a feleletet a nélkül is, hogy
az elsre megfelelnénk.

A második kérdés t. i. az, hogy ha a változó szótövek elmélete

helyes is, szabad- e ezt a középiskolában tanítanunk ? Jól mondja elsza-

vában Hunfalvy : «A tudományt nem korlátozza 6emmi, csak a valóság :

az iskolát paedagogiai tekintetek mérséklik még a valóság tanításában

is. A tudománynak elég, ha igazán tudós ; az iskolának nem elég, ha
tudós, neki bölcsnek is kell lennie*. Ha má: most ebbl a szempontból

tekintjük a teljes és nem teljes tövek elméletét, határozottan arra a

meggyzdésre kell jutnunk, hogy ezt a középiskola alsó osztályaiban

nem szabad tanítanunk, ha csak a gyermek fejét teljesen meg
nem akarjuk zavarni. A kilencz-tíz éves növendékekkel szemben még
nem hivatkozhatunk a régi magyar nyelvemlékekre, nem idézhetünk a
Halotti Beszédbl vagy a kódexekbl, ha csak általános derültséget nem
akarunk elidézni az iskolában ; a rokon nyelvek tényeire sem hivatkoz-

hatunk, mert azoknak hallatára legföljebb nagy szemeket meresztenének,

de érteni nem értenék meg, hogy mire való mind ez. Nem is hiszem,

hogy akadna széles Magyarországon tanár, a ki a középiskola legalsó

osztályaiban a régi magyar nyelvvel, vagy a rokon nyelvekkel akarna

elállani, hogy ezekkel magyarázza meg a mai magyar nyelv tényeit.

Már pedig ez azon alap, a melyre a változó tövek elmélete építve van, s ha

ezt az alapot nem rakhatjuk le a gyermek fejébe, nem is építhetünk rája.

Bészemrl teljesen értem és igaznak tartom, hogy a ház és száll szónak

négy-négyféle töve van, t. i. ház, háza, házo, házu ós száll, szállá, szálló,

szállu, de ezt az iskolában nem merném tanítani, mert meglehets terje-

delmes nyelvtörténeti fejtegetést kellene elre bocsátanom, és sok olyas-

mit elmondanom a nyelvek fejldésérl, a hangkopásról, a ragok és kép-

zk hangvéd szerepérl, a mi bizony nem igen férne a kilencz-tíz éves

tanítvány fejébe. A nyelvtanításnak ezen fokán csak arra lehet építeni,

a mi a nyelvtudatban él ; ebben pedig a négyféle t közül csak a ház és

száll t él, a többi nem. Ezekhez járulnak a ragok és képzk, melyek

szintén élnek a nyelvtudatban ; s ha közvetve járulnak a thöz, a közbe

jutó magánhangzókat a gyermek nem tekintheti egyebeknek, mint oly

lényegtelen, semmit nem jelent hangoknak, melyek csak arra valók,

hogy a szót könnyebben ki lehessen ejteni. Ha ezt tanítjuk, még csak az

fiem nyugtalaníthatja lelkiismeretünket, hogy valótlanságot tanítunk

;
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mert ha tudjuk ie, hogy a háza-t, házo-n, házunk alakokban az a, o, u

magánhangzó a régi nyelv tanúsága szerint voltaképen a szóthöz tar-

tozik, mai nyelvtudatunk ezen alakokban mégis csak a ház tnek és &

-í, -n, -nk ragoknak egyesülését érzi, s az a, o, u hangokról nem tudja,

hogy azok a ház szó végén ott lappanganak s a ragok eltt megint

hallhatókká válnak, hanem úgy tudja, hogy ezek csak épen akkor járul-

nak a mássalhangzó-vég szóhoz, mikor bizonyos ragokat teszünk

hozzája.

Tehát : a teljes és nem teljes szótövek elmélete
tudományos szempontból egészen helyes lehet, s az
én meggyzdésem szerint csakugyan helyes is;de
a középiskolának alsó osztályaiban nem czélszer
tanítani, mert nem hogy megkönnyebbítené a nyelv alakjainak meg-

értését, hanem ellenkezleg megnehezíti, és a gyermeket teljesen megza-

varja, minthogy olyan alakokkal tömi meg a fejét, melyek a mai nyelvben,

s így az nyelvtudatában, nem léteznek. £ szempontból tehát tökélete-

sen igaza van Hunfalvynak, midn azt mondja : «A mint tapasztaltam,

a ,teljes tk elmélete' sok zavart okozott a nyelvta-
nításban; könnyelmség volt azt

,
kizárólag aján-

lott* tankönyvek által az iskolára mintegy rákény-
szeríteni s vele a gyermekek eszét ok és haszon
nélkül fárasztani*.

Belátta ezt maga Simonyi is már 1881-ben, s az akkori M.

Nyelvrben (370. 1.) kijelentette, hogy noha a teljes tövek elméletéhez

ragaszkodik, nyelvtanainak legközelebbi kiadásában el fogja hagyni

;

s ezt meg is tette.

A második fejezetben Hunfalvy a nyelvtannak mondattani alapon

való tárgyalásáról szól. Megemlíti, hogy maga is nem egyszer hangoz-

tatta, ha nem is épen szükségességét, de legalább hasznosságát annak,

hogy az alaktan a mondatokból fejtessék ki. így egyebek közt Imre

Sándor Rövid magyar nyelvtaná-nsk ismertetésében is, melyet a M. Nyelvr

III. kötetének 253—260. lapjain közölt. Itt kifejtette, hogyan kellene az

véleménye szerint az anyanyelvet tanítani. «A helyes methodus— azt

mondta, — az érthetrl megyén értelmetlenre. Tehát a mondattan (ha

így akarjuk az olvasó darabokat nevezni), legyen a könyvnek vagy taní-

tásnak elején ... Az els, legkönnyebb darabok olvasása és olvasgatása

által ki kellene találtatni elször a nomen és verbum külömbségeit. Ha
e két f kategória tökéletesen világos a tanítvány eltt, mindjárt a mon-

datra kell figyelmeztetni t, mert a mondat az érthet .... A második

lépés tehát a nyelvtanításban a mondat-ismertetés. Csak most követ-

kezzenek lassankint a nomen-nek fajai : f-név, mellék-név, névmás,

viszony-név, szám-név ; még az adverbium és conjunctio is ide tartoz-
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nak . . . Ezekkel egy idben, tehát mintegy másik oldalon egyenl
lépéssel haladva az igének fajait kell meg-megemlíteni, pl. tud, tudhat,

tudat, tudathat stb. a mint a darabokban elfordulnak .... A szók cso-

portjaival vagy kategóriájával tisztában lévén, az összetett szókra kell

figyelmeztetni a tanítványokat Most következzenek a szóképzések

A szóképzés után természetesen a szóragozás következik, s így általha-

ladván a nyelven, most lenne helye a hangtannak, mely összefoglalná, a

mit a hosszú úton erre.néz ve megtaláltunk*. Az anyanyelv tanításának

ezt a menetét, melynek itt csak nagyon rövid vázlatát; közöltem, ez eltt

tíz évveljavasolta Hunfalvy. « Azonban— úgymond legújabb mvében —
a nyelvtanítás szemmel látott eredményei gondolkodóba ejtenek engemet

is, s azt találom, hogy az én javasoltam tanítás -út nem helyes ; nem
azért pedig, mintha a tudomány ellen vétene, hanem azért, mert vét a

paedagogia ellen, mely tartozik a tanulás könnyebbítésére ügyelni.

Mondattani alapon fejtegetni csak olyan nyelvnek az alaktanát lehetne,

a melynek úgyszólván nincs is alaktani grammatikája, melynek alaktana

tehát egy a mondattanával ; mert ott tulajdonképen csak egy sorbeli

kategóriákról lehet szó. De a mely nyelvnek az alaktana oly dús-gazdag,

mint a magyaré, ott két sorbeli, egymástól nagyon külömböz, kategó-

riákat kell tárgyalni, úgymint alaktani és mondattani kategóriákat.

Ezeknek együttes felfogására és megértésére a gyermeki ész nem alkal-

matos. A psychologiai tapasztalás azt mondja mindenkinek, a ki önma-
gára képes tekinteni s önmagának bels tüneményeit fölfogni, hogy a

képzet-társulás (idearum associatio) nem csak az emlékezésnek alapja,

hanem a gondolkodásnak is tárháza, melybl az merít. A képzettársulás

pedig nem csak a bels analógiára — a benyomások hasonlóságára —
hanem a küls analógiára — a hely és id hasonlóságára is támaszkodik.

A bels analógia azt követeli, hogy az egy sorbeli kategóriákba más
sorbeli kategóriák ne vegyüljenek, máskülömben nem ersödhetik meg
maga az analógia. A küls analógia azt követeli, hogy az egyik sorbeli

kategóriák ne hányattassanak széllyel a másik sorbeli kategóriák által,

más külömben nem ersödhetik meg a localis memória, mely nagy tá-

masza a képzet-társulásnak, s a megtanulást és megtartást igen nagyon
elsegíti.

« Mondattani alapon készült magyar nyelvtan, mely a középiskolák

els és második osztályának 6zámára van írva, kénytelen az alaktani

kategóriákat a mondattani kategóriákkal együtt adni el, tehát kényte-

len egybevegyíteni a két sorbeli, egymástól nagyon külömböz, kategó-

riákat 8 ez által széllyel hányni azon tényeket, a melyekbl a bels és

küls analógia keletkeznék. A mondattani alapon készült magyar gram-
matika szinte lehetetlenné teszi a képzet-társulást, s azért sem tanításra,

sem tanulásra nem való.»
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íme tehát Hunfalvy határozottan elítéli az alaktannak mondattani

alapon tárgyalását. Legyen szabad nekem, a ki szintén megkísértettem

Iskolai magyar nyelvtan-ómban az alaktant mondattani alapon tárgyalni,

most ezt a módszert védelmembe vennem.

Hunfalvy szerint az alaktannak mondattani alapon tárgyalása

azért nem helyes, mert «vét a paedagogia ellen, mely tartozik a tanulás

könnyebbítósére ügyelni ». Más szóval : ez a módszer megnehezíti a ta-

nulást. Megnehezíti pedig azért, mert « kénytelen az alaktani kategóriá-

kat a mondattani kategóriákkal együtt adni el, tehát kénytelen egybe-

vegyíteni a két sorbeli, egymástól nagyon külörnböz, kategóriákat

8 ez által széllyel hányni azon tényeket, a melyekbl a bels és küls

analógia keletkeznék*, és így « szinte lehetetlenné teszi a képzet-tár-

sulást*.

Milyen grammatika az, a mely az alaktani kategóriákat nem a

mondattaniakkal együtt adja el, és nem hányja széllyel azon tényeket,

a melyekbl a bels és küls analógia keletkezhetik ? Ez nem lehet más,

mint rendszeres grammatika, mely a külömböz kategóriákat külön-

külön, egymás után bizonyos logikai vagy hagyományos sorrendben

tárgyalja. Már most az a kérdés: melyik grammatika könnyíti meg
inkább a tanulást: a mondattani alapon tárgyalt vagy a rendszeres

grammatika-e ? A könnység és nehézség vagy könnyebbség és nehezebb-

ség relativ fogalmak, de bizonyos meghatározott körülmények közt mégis

határozottan meg lehet mondani : mi könnyebb, mi nehezebb ?

A jelen esetben ezek az adott körülmények a következk. A gram-

matika, melyrl szó van, a középiskola legalsó osztályainak, tehát 9—12

éves gyermekeknek van szánva ; ezek beszélik azt a nyelvet, melynek

alaktanát és mondattanát a grammatikából tanulniok kell, tehát a nyelv

alakjait gyakorlatilag már ismerik, öntudatlanul használják ; a nyelvta-

nítás feladata tehát nem az, hogy a nyelvet magát sajátíttassa el velük,

hanem, hogy a gyakorlati ismeretet elméletivé is, az öntudatlan hasz-

nálatot öntudatossá is tegye.

Már most lássuk, hogyan jár el a két grammatika ? A rendszeres

grammatika azon nyelvtényeket, melyek a gyermek elméjében öntudat-

lanul megvannak, bizonyos rendben elszedegeti és a gyermek elé állítja.

Hogy hasonlattal éljek : épületet emel, melyhez a szükséges épít-

anyagok megvannak ugyan már, de elszórva ; kit innen, kit onnan kell

összehordani, és bizony az egyik téglától a másikig gyakran jó hosszú

út vezet.

A másik, módszeres grammatika nem így jár el. Nem egyes nyelv-

tényeket mutat be a gyermeknek, hanem egyszerre a tényeknek egész

sorát. Egy kis olvasmányt ad a kezébe ; ebben az olvasmányban,

melyre most a gyermek figyelme irányúi, már együtt vannak a bemuta-
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tandó nyelvtények, s így nem kell ket a gyermek elméjébl innen is, on-

nan is összekeresgélni, nem keli figyelmét minduntalan másra fordítani.

A gyermek figyelme itt egy helyen, egy kis olvasmányon összpontosul, s

így könny vele észrevétetni a benne elforduló nyelvtényeket. Ezeket a

módszeres grammatika magával a gyermekkel keresteti ki ; az épületet

magával a gyermekkel építteti föl, s ennek a fölépítése nem jár oly nagy

nehézséggel, mint a fönnebb említetté, mert az épít anyagok egy

rakásra vannak összehordva, s a szükséges téglákért nem kell hol ide,

hol oda fáradni.

A módszeres grammatika tehát véleményem szerint a nyelvtó-

nyeknek öntudatosságra emelését könnyebben, a gyermeki elmének ke-

vesebb fárasztásával eszközli, mint a rendszeres. Amannál a « szellemi

gymnastikai nem oly fárasztó mint az utóbbinál ; és mégis eredménye-

sebb, mert fokozatos haladás van benne.

A mi már most a nyelvtényeknek megtanulását és megtartását

illeti, Hunfalvy teljes joggal hivatkozik a lokális memóriára, mely nagy

támasza a képzet-társulásnak. E tekintetben a rendszeres grammatika

mindenesetre fölötte áll a módszeresnek, mert az utóbbiban az alakok

nincsenek úgy egy-egy helyen összecsoportosítva, mint amabban ; hogy
azonban «a mondattani alapon készült magyar grammatika 6zinte lehe-

tetlenné teszi a képzet- társulást » és «az eszméletben való megtartást*,

azt mégis kétségbe merem vonni. Az igaz, hogy a módszeres nyelvtan-

ban az alaktani kategóriák a mondattaniak közé vannak beékelve,

ugyanaz a kategória néha több helyen van apródonként tárgyalva, s így

a bels analógiára támaszkodó képzettársulás háttérbe szorítja a küls
analógiára támaszkodót. De hiszen azért a módszeres nyelvtanban sem
kell az alaktani kategóriáknak annyira szétszórva lenniök, hogy a loká-

lis memóriának egyáltalában ne legyen mire támaszkodnia ; mert pl. az

igét minden nehézség nélkül lehet egy tagban tárgyalni, s az egész tár-

gyalásnak átnézetét egy paradigmában lehet adni ; a névragokat, ha
elször elszórva kerülnek is elé, késbb szintén egybe lehet állítani egy

táblázaton ; a szóképzés, szóösszetétel szintén összefüggleg tárgyalható

stb., úgy hogy a lokális memória ersödésének nem sok akadály áll út-

jában. Sokkal czóiszerübbnek, ós a gyermek felfogására nézve könnyebb-

nek tartom az egyes nyelv-alakokat elször egyenként, a mint az olvas-

mányban elfordulnak, feltüntetni, s csak azután foglalni össze egyes

csoportokká a lokális memória támogatására, mint egyszerre, apródon-

ként való ismertetés nélkül, rendszerbe foglalva állítani a gyermek elé.

Egyébiránt legújabb tantervünk szerint a módszeres grammatikai okta-

tást úgyis a rendszeres grammatika tetzi be, s nézetem szerint ez épen

a helyes eljárás. Midn a gyermek az egyes alakokkal már megismer-

kedett, s megtanulta azokat kisebb csoportokba összefoglalni, csak
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akkor van helyén, hogy ezen elismeretek alapján az egész grammatikai

rendszert fölépítsük.

Ezek után talán nem fogja az olvasó indokolatlannak találni, ha

az 1884-diki Hunfalvy ellenében, a ki az alaktannak mondattani alapon

tárgyalását elitéli, az 1874-diki Hunfalvynak adok igazat, a ki azt

javasolta, hogy az alaktant mondattani alapon tár-

gyaljuk.
Mindebbl azonban még nem lehet következtetést vonni Simonyi

grammatikájának jóságára vagy rosszaságára. «A rossz methodust is—
mondja Hunfalvy — lehet jól adhatni el, valamint a jó methodust

rossz eladással lehet elrontani Tehát föltéve, hogy jó ezen metho-

dus, s hogy avval sikeresebb lehet a tanítás, psychologiai és paedagogiai

kifogások ellenére : mégis kérdés, helyesen jár-e el Simonyi az említett

methodus követésében ?

»

Most következik a Simonyi-féle grammatikák, elször is a Kis

magyar nyelvtan részletes megvizsgálása, melybl kitnik, hogy Hunfal-

vynak igen-igen sok kifogása van ellenük. Helyteleníti, hogy Simonyi

elbb szól a nyelvjárásokról s csak azután a magán- és mássalhangzók

külömbségérl. Nézetem szerint annak emlegetése és mutogatása, hogy

a magyar nyelvet nem beszélik az egész országban egyformán, a közép-

iskola els osztályában, a nyelvtanítás legelején, még teljesen fölösleges

;

elég, ha a gyermek ezzel a harmadik osztályban ismerkedik meg, mikor

a mvelt magyar nyelv grammatikáját már ismeri nagyjából. Abban is

teljesen egyetértek Hunfalvyval, hogy «az, hogy valamit riómelyek így,

mások úgy neveznek, hogy a magyar eczet a tót ocet-ból való ; hogy va-

lahol tamplom-ot ejtenek templom helyett, vagy kapável dolgoznak, másutt

meg ezeknél vannak stb. stb. nem az els osztálynak való tantárgy*.

Helyesnek tartom azt a megrovást is, hogy Simonyi magyon homályo-

san fejezi ki a tanait*, mert azokat a tantételeket, melyeket Hunfalvy e

helyütt idéz, 8 a milyenekben Simonyi könyve ugyancsak bvelkedik,

bizony száz tanítvány közül alig egy fogja megérteni. Hunfalvy ezeket

hozza föl példákul : «Vannak szók, — úgymond Simonyi, — melyek

már maguk egész mondatot tesznek, mert nemcsak az állítmány van

bennök kifejezve, hanem az alany is (én, k). Az ilyen szókat igék nek

nevezik, a többi mind névszó. A névszók csak mondatrészek szoktak

lenni, nem pedig egész mondatok*. Tessék már most ebbl akilencz tíz

éves gyermek-észnek megérteni, hogy mi külömbség van az ige és a név-

szó között ! Még külömb a másik : « Némely névszó lehet egy mondatban

alany, másban állítmány, ismét másban tárgy, vagy határozó, vagy

jelz. Az ilyen névszót, mely egymaga mindenféle mondatrósz lehet,

fnévnek mondjuk*. Persze, ha már most Simonyi tanítványa azt

akarja tudni, hogy valamely szó névszó-e vagy ige, elször azt kell ki-
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fürkésznie, hogy az a szó tehet-e magában is egész mondatot, vagy nem.
Ha aztán kisüti, hogy nem tehet, tudja, hogy névszó ; de már most abba
a kérdésbe botlik bele, hogy fnév-e vagy mi ? Ehhez sem kell ördön-

gösség, hogy kitalálja, csak egy kis türelem. Sorba próbálja : megteszi

alanynak, megteszi állítmánynak, aztán tárgynak, majd határozónak,

végre jelznek, és ha a kandidátus ezt az ötféle rigorózumot sikeresen

kiállotta, és mind az öt hivatalra képesnek bizonyult, akkor ünnepélye-

sen f né v-vé promoveáltatik !

Korántsem akarom itt Hunfalvynak Simonyi könyve ellen tett

valamennyi kifogását fölemlíteni, mert akkor ismertetésem kelleténél

hosszabbra nyúlnék ; azért csak válogatok bennük. Azt a megrovást,

hogy Simonyi eladása «mindannyiszor homályos, mikor néha szóval

utasítja el a tanulót*, nem tartom egészen helyesnek, mert még a szi-

gorúan tudományos grammatikus is rászorul nem egy esetben a n*ka

szóra, mikor kénytelen bizonyos nyelvtények létezését konstatálni, de

nem rendelkezik elegend számú adatokkal arra, hogy határozott, általá-

nos érvény szabályt mondhatna ki ; mennyivel inkább rászorul tehát a

néha szóra az a grammatikus, a ki elemi dolgokra tanít kis gyermekeket,

kiket még nem igen lehet és nem is szükséges folyton általános érvény
szabályok tanultatásával terhelni ! Midn tehát Simonyi azt mondja,

hogy a tárgyatlan ige egyes számbeli második személyének jele / vagy

sz, de néha semmi jele nincs, véleményem szerint eleget mond az els
•osztálybeli gyermeknek ; st épen akkor hibáztatnám, ha már itt elmon-

daná, hogy mikor nincs a második személynek semmi ragja. Itt elég a

tényt konstatálni. — Hogy a látóm, tenném, látód, tennéd féle alakokban

az n, d eltti a-t é-t segédhangzónak van kiadva* , azt tévesen olvasta

ki Hunfaivy a Kin maijyar nyelvtan-ból, mert Simonyi a 65. paragrafus-

ban így szól : «A tárgyas személyrag az els személyben mindig -m. —
Mássalhangzó után rövid köthangzó van : lát-o-m, néz-é m, küld-ö-m,

irt-a-m, kérj-e-m, (de látá-m, tenné-m)*. Ebbl kitetszik, hogy Simonyi

az utóbbi két alakbeli a, é-t nem köthangzóként akarja feltüntetni,

hanem a thöz tartozónak ; azonban a fogalmazás nem elég világos, a

mit az is bizonyít, hogy Hunfaivy is félreérthette. Ebbl az a tanulság,

hogy kár úgy fukarkodni a szavakkal, s itt pl. épenséggel nem ártott

volna teljesen kiírni azt a mondatot, melyet a rövidke de szócskából a

tanár ugyan kitalál, de a gyermek bajosan. Erre azt mondhatná ugyan
valaki, hogy hiszen arra való a tanár, hogy megmagyarázza, a mi a

könyvben homályosan vagy érthetetlenül van elmondva ; 8 ez igaz is,

csakhogy «verba volánt*, — kivált az iskolai magyarázatok verba-i, az

egyik fülön be, a másikon ki ! — s a tankönyv épen arra való, hogy a

gyermek otthon megtanulhassa belle azt, a mit az iskolában hallott de

meg nem jegyzett vagy elfelejtett.
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A mi Hunfalvynak Simonyi « hosszú mássalhangzóira* tett meg-

jegyzését illeti, melyek szerinte valóságos üstökösök a nyelvtudomány-

ban, abban részint igaza van, részint nincs. Simonyi ugyanis azt tanítja

nagyobb nyelvtanában, hogy «a mássalhangzókat ép úgy lehet hosszan

hangoztatni, mint a magánhangzókat. P. ebben a szóban vissza tulajdon-

kép nem két sz hangot ejtünk, hanem csak két annyi ideig hangzik az

.sz hang, mint ebben : Tisza ; a hozzák szó c-jét hosszabban ejtjük, mint

a hozák szóét. St az össze, vissza vagy bármilyen más szóban a mással-

hangzó kiejtését tetszésünk szerint nyújthatjuk*. Ha azt mondaná Simo-

nyi, hogy vannak mássalhangzók, a melyeket hosszan is lehet hangoz-

tatni, akkor semmi kifogást nem tennék állítása ellen ; de többet mond,

mert szerinte a mássalhangzókat (= valamennyit) hosszan lehet han-

goztatni, az pedig nem áll. Igenis, hosszan hangoztathatjuk a spiranso

kat (v, f, z, sz, zs, s,j, h), a liquidákat (r, l, ly) és a nasalisokat (m, n,

ny), de már az explosivákat ( b, p, d, t, gy, ty, g, k) és az affricatákat

fez, cs) természetüknél fogva nem lehet hosszan hangoztatni. Ezekben

a szavakban : efféle, közzé, kissé, szemmel, vernie csakugyan nem két, hanem
hosszú/, z, s, m mássalhangzót ejtünk ; de azt hiába akarjuk elhitetni a

fülünkkel, hogy a nappal, csattog, rokka szavakban hosszú p, t, k explo-

sivákat hall. A « hosszú explosiva* nem egyéb mint fából vaskarika ; az

explosivák pillanatnyi hangok, tehát hosszan nem hangozhatnak. Ezzel

azonban korántsem akarok azoknak adni igazat, a kik szerint a fönnebbi

szavakban két p, t, k hangzik : nap-pal, csattog, rok~ka ; így bizonyára senki

sem ejti ki e szavakat. De hát mi külömbség van a napon, csata, róka

és nappal, csattog, rokka szavak p t A--ja között ? A külömség az, hogy az

els háromnál, mihelyt hangszerveinknek megadtuk a p t k kiejtéséhez

szükséges helyzetet, rögtön kibocsátják a lélekzetet, s így létrehozzuk a

hangot ; az utóbbi háromnál ellenben a szükséges hangszervi helyzet meg-

alkotása után a lélekzetet még egy ideig visszatartjuk, s csak azután

lökjük ki. Vagyis : a hangszerveknek kell elhelyezése és a hang meg-

születése között szünet van, mely alatt semmit sem hallunk ; a szünet

után kiejtett hang pedig ép oly rövid, mint a megelz szünet nélkül

létrejött explosiva. Máskép van ez a 'spiránsoknál, liquidáknál és nasali-

soknál
;

pl. a hozzá szó z-je csakugyan nyujtottabban hangzik, mint a

hozá szóé, az arra, kell, mennék szavak r, l, n-je szintén hosszabb, mint

az ara, kel'ó, menék szavaké. Itt nem tartunk szünetet a hangszervek

elhelyezkedése és a hang kiejtése között, hanem a lélekzetet mindjárt a

hangszervek elhelyezkedése után kibocsátjuk, s a hangot addig hangoz-

tatjuk, míg a szervek az illet helyzetben maradnak. Tehát a spiránso-

kat, liquidákat és nasalisokat lehet hosszan is hangoztatni, de a többi

mássalhangzókat nem. E szerint, ha valaki a régi « ketts mássalhangzó*

elnevezést el akarja vetni, akkor ezt nem szabad általában a « hosszú

58*
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mássalhangzó* elnevezéssel helyettesítenie ; ez csak egy részére illik rá

a mássalhangzóknak, s így a többiek számára más elnevezést kell ke-

resni. Egyébiránt én részemrl azt sem tartanám valami nagy hibának,

ha ezentúl is ketts mássalhangzóknak neveznk a Simonyi hosszú

mássalhangzóit ; hiszen tudjak, hogy ritka az oly mszó, mely tökélete-

sen kifejezi az illet fogalmat. Csak jellemz legyen és a fogalom köré-

nek túlnyomó részére ráill. A régi elnevezés az írásmódon alapszik,

mert ezen mássalhangzók legtöbbjét úgy írjuk, hogy az egyszer v. rövid

mássalhangzó jegyét megkettztetjük ; így ez az elnevezés legalább (egy

két kivétellei) kifejezi azt, amit a szemünk lát, míg ellenben a « hosszú

mássalhangzó* elnevezés csak félannyi esetben illik rá arra, a mit a

fülünk hall ; hogy az u. n. ketts mássalhangzókat nem ejtjük külön-

külön, arra azután természetesen figyelmeztetni kellene a gyermekeket.

Rülömben akár így, akár úgy : de a th o s s z ú mássalhangzó* el-

nevezést semmi esetre sem szabad általánosítani,
mint a hogy Simonyi teszi.

A Kis magyar nyelvtan többi részein nagyon futólag halad át Hun-
falvy, a mit csak sajnálnunk lehet, mert van még abban sok oly dolog,

melyre nézve nagyon érdekes és tanulságos lett volna az véleményét

hallani. Végül az olvasót Riedl Frigyesnek alapos bírálatához utasítja,

mely az Egyet. Phil. Közlönynek 1882. évfolyamában jelent meg, s a

melyben Simonyi tévedései meglehets részletességgel vannak kimu-

tatva ; azután ismertetését ezen szavakkal »fejezi be: «R i e d 1 vélemé-
nye az, hogy alig lehet Simonyinak Kis nyelvtanát
sikerrel vezérkönyvl használni a középiskolák
els és második osztályában, s azt a véleményt na-
gyon indokoltnak tartom*.

Ez után Simonyi Rendszeres Magyar Nyelvtanának bonczolása

következik, ós Hunfalvy sok helyütt ugyancsak kegyetlenül neki megy
bonczoló késével. Mindjárt a bevezetésben megütközik azon, hogy Si-

monyi a magyar-ugor nyelvrokonság illusztrálására közöl néhány alakot

az ugor alapnyelvbl. Ez teljesen fölösleges is ; az ugor alapnyelv már
nem él ; egyes alakjait a nyelvtudomány hozzávetleg rekonstruálhatja

ugyan, de minek ezeket a föltételezett alakokat bevinni a középiskolai

oktatásba ? Azt jól teszi a grammatikus, ha könyve bevezetésében né-

hány szóval megemlékszik a magyar nyelv rokonairól, s a rokonság

föltüntetésóre fölhoz néhány egyszer és világos példát; azonban kívá-

natos, hogy jobban válogassa össze példáit, mint Simonyi, az ugor alap-

nyelvbeli alakokat pedig mellzze el teljesen, mert azokra itt nincsen

szükség. Budenz nem a középiskola harmadik osztályába járó gyermekek

számára rekonstruálta azokat a Magyar- ugor összehasonlító s*ótár-ban.

Alább hibáztatja Hunfalvy azt, hogy Simonyi a szótant két külön
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szakaszra: jelentéstanra és alaktanra osztja. iNem vagyok — úgymond
— annyira járatos a grammatikák irodalmában, hogy megnevezhetném

ez újításnak els indítóját, — mert annak nézem a külön tárgyalt jelen-

téstant, — lehet, hogy Simonyi kezdi meg. Azt kérdem tehát az elttem

lév külön való jelentéstantól és külön való alaktantól : nyer-e a külö-

nítés által a tudomány maga ? s ha ez nyerne is valamit, használ-e az

elkülönítés a nyelvtudományban ?

•A szók eredeti jelentését az alaktantól elvontan adni el, annyi,

mint a tszóknak jelentésestül való eladása, mit a szótárban lelünk. A
tszók összességét bizonyára nem foglalhatjuk a nyelvtanba. Minden

további jelentése a tszóknak képzk által járul az eredeti vagy els je-

lentéshez ; tehát képzk nélkül el nem adható, nem is érthet. A képzk
eladása pedig okvetetlenül az alaktanba való. E szerint, a mit a nyelv-

tanban képzk nélkül adhatunk el a szók jelentésérl, az nem sok, mert

nem lehet szótár a nyelvtan, s azt a nem sokat is kénytelenek vagyunk

az alaktanban ismét megemlíteni, ha abban szükség van rája. Ezt a nem
sokat tehát külön hozni el, s azután újra az alaktanban is tárgyalni,

avval bizony nem nyer a tudomány. Lehet azonban úgy is felfogni a

jelentéstant, hogy okát-fokát adja a tszók jelentésének, hogy meg-

mondja, miért ember vagy három a magyar nyelvben a homo vagy tria

helyett? Szóval, hogy megfejtse a jelentések eredetét. Simonyi nem
teszi azt, mert nem is teheti,mert azt senki sem teheti úgy, hogy iskolai

könyvbe bevehet volna. Széltire hosszára lehetne ugyan a szók és jelen-

téseik eredetérl bölcselkedni, de az bizony elmefuttatásnál egyéb nem
lenne. A külön tárgyalt, de a tszók jelentésére szorítkozó jelentéstannal

tehát mit sem nyer a tudomány.

« Használunk-e vele a tanításnak ? A tiszta ital nem válik tisz-

tábbá, ha egyik edénybl a másikba töltöm, csupán azért, mert mulat a

töltögetés. A tudás érdekét nem nevelem az által, hogy a dolgot itt is

megemlítem, de csak félig-meddig, mert másutt tüzetesebben kell

tárgyalnom. A külön tárgyalt jelentéstan tehát inkább árt, mintsem

használ a tanításnak. Ennélfogva azt hiszem, nem kell nyelvta-
nainkba befogadni azt az újítást, melyaz alaktantól
külön adja el a jelentéstant*.

Hunfalvy elismeri, hogy Simonyi tudományos ember, de — teszi

hozzá — «t alán n a gyón is ki akarja mutatni nyelvme-
taphysikai tudó má n y á t ; azért gyakran igazolja a közmondást,

hogy a nagyon nagy él könnyen kicsorbul. Az definitiói, mert
igen tudományosak akarnak lenni, sokszor igen ho-

mályosak, többnyire szókkal áradozók*.
A jelentéstannal Hunfalvy, minthogy 'szükségtelennek, 6t káros-

nak is tartja, nem foglalkozik részletesebben, hanem néhány megjegyzés
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után áttér az alaktanra. Nem tartja helyesnek, hogy Simonyi elször az

összetételeket, azután a szóképzést, utoljára pedig a szóragozást adja el.

Erre következik a helytelenít megjegyzéseknek egész sora, de ezeket itt

nagyon hosszas volna egyenként elsorolni.

A mondattani részrl így nyilatkozik Hunfalvy : «A z egy igen
mesterséges, st mondhatni, mesterkélt alkotmány,
mely nem a magyarhói ntt ki, hanem a mely elre
önállóan, tekintet nélkül a magyar nyelvre, készült,
s a melybe azután helé illesztette a nyelv jelensé-
geit a mester. Minthogy az alkotmány nem a magyar nyelvre van
szabva, az ennek néhol igen is tág, máshol meg nagyon is szk . . . . S
mind a mellett, hogy éles észszel van írva, még sem szabatosak a ki-

fejezések*.

Erre különféle bíráló megjegyzések következnek, melyek után a
következkben mondja ki Hunfalvy ítéletét Simonyi nyelvtanáról :

•Tagadni nem lehet, hogy a könyv tudománynyal és
elmeéllel van írva, de inkább is szép rendszer, mint
nyelvtan. A ki a magyar névszórul vagy igeszórul
telj es, kimeri t tudósítás t keresne abban a könyv-
ben, magának kellene össze s zedni az elszórt része-
ket, a melyek összetartoznak, de árrendszer miatt
szét vannak hányva; 8 akkor is azt látná, hogy sok-
rul nem talál felvilágosítást. Minthaakönyv inkább
a rendszer miatt tárgy al ná a nyel vet, tehát mintha
inkábbarendszer, nem pedigaz volna feladata, hogy
eltárja a magyar nyelvnek egész mivoltát. Azért is

nehezen elégítheti kia tanítás követeléseit; a tanu-
lást pedig alig-alig tájékoztatja*.

Mellzve a régi nyelvemlékek olvasásáról, a tárgya9 ige vonzatá-

ról és az id alakokról szóló nagyon érdekes és tanulságos, de voltaké-

pen a fdologgal szorosan össze nem függ fejtegetéseket, áttérek a

hatodik fejezetre, mely arról szól, hogy « milyen és hányféle legyen a

magyar nyelvtan ? » Ebben Hunfalvy elször is a gymnasiumi tanítás

tervéhez való Utasítások azon részét közli, mely a magyar nyelv tanítá-

sáról f-zól; azután hozzáteszi: «Ez Utasítások olvasásánál legott észre-

veszszük, hogy vagy Simonyi nyelvtanaiból vannak elvonva, vagy ezek

a nyelvtanok az Utasítások igenes megrendelésébl vannak készítve.

Tehát a tulajdonképi magyar grammatika a gymnasium els három
osztályára van szorítva s a nyelvtanítás, ugy látszik, nem annyira magát
a magyar nyelvet, mint inkább a mondat elméletet akarja ismertetni.

Már pedig épen az Utasítások is mutatják, hogy a legtudományosabb

és leghelyesebb mondat-theoria mellett is nagyon gyarló lehet a magyar
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stílus. Bizonyosan nem csalatkozom, ha állítom, hogy inkább azt kell

követelnünk a gymnasiumi nyelvtanítástól, hogy a helyes magyarságra

tanítson — a mennyire csak tanítható, — mintsem annyi gondot fordít-

son a mondatszerkezetre. Szükséges ugyan ennek tudása is, de nagyon

kicsi dolog a helyes magyarsággal szemközt, a mely igen nagy dolog*.

Ezek után három népiskolai nyelvkönyv alapján bemutatja, mi-

ként foly a magyar nyelvtanítás a népiskolában. Hunfalvy úgy véleke-

dik, hogy olyan népiskolában, melynek növendékei
magyarok, nem kell semmiféle magyar nyelvtan;
mert a hót-nyolcz éves gyermek « nyelvérzése és nyelvtudata nem zava-

rodik-e meg szükségképen, ha alany, mondomány, egyszer mondat,

összetett mondat, érzéki és gondolati fnév stb. stb. vad szók csengnek

a fülibe s terpeszkednek a szeme elé, neki, a ki még az olvasás mester-

ségét sem tanulhatta meg jól ? Egy olvasókönyv, melynek darabjai a

gyermeki felfogáshoz képest ki vannak válogatva, s oly tartalmúak, hogy

a tanító magyarázata mind az erkölcsi érzést, mind a jó ízlést, mind a

nyelvi helyesség és szépség iránti fogékonyságot ébresztheti a tanítvány-

ban, nem jobban neveli-e majd a magyar nyelvtudást, mintsen a mondat

kategóriáinak feszegetése és a grammatikai mszók megtanúltatása ?

Ezek mellztével pedig mennyi idt nyerne a tanító és tanítvány az ol-

vasó darabok megemésztésére és él szóval és írással való kifejezésére ?

Én azt vélem, az akkép oktatott tanítvány sokkal képesebb volna a

gymnasiumi tanulásra, mint az olyan tanítvány, a ki már két vagy

három é\ig a mondat külömbségeivei s a grammatika mszavaival kín-

lódott, a melyek jelentését akkor nem foghatván fel, most már unalomból

sem akarja többé megérteni*.

A grammatikai tanításnak Hunfalvy szerint
csak a középiskolában kellene megkezddnie. De az

most a nagy kérdés, hogy milyen és hányféle legyen a magyar gramma-

tika ? Hunfalvy erre a kérdésre azt feleli, hogy legelször a tanárok és

tanítók számára egy igazán tudományos magyar grammati-
kát kell teremtenünk, a melyben felvilágosítást találhatnak mindenre

nézve, a mit az iskolai grammatika dogmatice megemlít ugyan, de nem
magyarázhat meg ; másodszor iskolai magyar nyelvtan kell,

még pedig egy nyelvkönyv a négy alsó osztály számára, mert a nyelvtan

tanítását Hunfalvy négy évre szeretné kiterjeszteni. Minthogy leginkább

a gymnázium áll szeme eltt, a magyar nyelvtannak szerinte mindig

tekintettel kell lennie az idegen nyelvekre, különösen a latinra; a gram-

matikai mszavakat mind ki kell fejeznie latinul is, mert csak úgy lehet

elérni a mszavak azonosságát valamennyi középiskolában, a mi okvet-

lenül szükséges. A nyelvtan két részre osztandó : szótanra és mondat-

tanra ; az els két osztályban a szótant kell tanítani, a mondattant csak
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a harmadikban ; ezt a mondattan elméletével kell kezdeni, de a mondat-
tani kategóriákat kell a magyar nyelvtényekre alkalmazni, nem pedig a

magyar nyelvtényeket azokba a kategóriákba beleszorítani. «A mondat-

beli kategóriák, — úgymond Hunfalvy, — bármely apróra szedjük ia

szélivel és bár hány új mszót szaporítsunk is, mindig általános jelen-

tések maradnak : ellenben a nyelvtények a legspeciálisabb jelentések,

s ezek teszik a magyar nyelvnek sajátságát, szépségét, tehát az igazi

magyar stílust. Ezek tanítására és megtanulására kívántatik meg a ne-

gyedik gymnáziumi év».

íme ilyen grammatikát és grammatikai tanítást óhajt Hunfalvy.

Noha én, mint fönnebb már kifejtettem, nem vagyok vele teljesen egy
véleményen, mégis készséggel elismerem és kijelentem, hogy nagy
szolgálatot tett a magyar nyelvtanítás ügyének ezen

könyve megirásával. Kívánatos, hogy a tanárok és tanítók közül, kiknek

írva van, mentül többen olvassák és mentül többen
szóljanak hozzá. 1

)

Dr. SZINNYEI JÓZSKF.

Horátz levelei. A költészettannal. Latinból fordította s fölvilágosító jegy-

zetekkel kisérte Márki József tdr. Budapest. Rudnyánszky A. könyv-

nyomdájából 1884.

Buzgó és áldozni kész fordítónk, Márki Sándor tdr., valamint elbb
a Vergilius- és Lucanu6-, úgy újabban a Horatius fordítók számát sza-

porította, Horatius leveleinek magyar fordítását nyújtván az ez iránt

ily alakban még érdekldknek. Készségesen elismerem, hogy Márki

nagy barátja, s értje a klasszikusoknak, hogy fordítói buzgalma határ-

talan ; csak az a baj, hogy mértésével és buzgalmával fordítói képes-

sége nem áll arányban. Az 6 fordításai mfí fordításunk legfejletlenebb

idszakába varázsolják vissza az olvasót, midn az volt az érdem, ha
valaki magyar szavakkal menti rómaibb, latinabb tudott lenni. Oly nagy

Márkinál az elavult iskola cultusa, hogy klasszikus érthetetlenségben és

körmön font magyartalanságban a legmerészebb latinizálókon is túltesz.

Annál feltnbb, hogy elszavában fennen hirdeti fordítmányainak a

tartalomhoz, az alakhoz és nyelvünkhöz való hségét s megrovással

idéz az övéinél aligha nem sikerültebb sorokat. Sajnálom, hogy elsza-

vának önérzetes nyilatkozatai daczára is kénytelen vagyok annak kije-

lentésével, hogy a Márki fordításai szavakhoz szolgailag ragaszkodó,

minden költiségnek hijjával lev, latinisinusokkal telt nyelvi zagyvalé-

*) Készakarva mellztem a hetedik és utolsó fejezetet, mely a latin

nyelvtanításról szól, mert nem tartom magamat illetékesnek arra, hogy

hozzászóljak.
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kok. Egy pár idézet elégséges lesz ítéletem igazolására ; lássuk pl. a

legels levelet, s ex uno disce omnes. A négy els sor így hangzik

:

•Kit legelbb zengek, kit zengeni foglak utolszor

Lantommal, Mócón, engem szemléltet eléggé,

S víszállal díjazottat már, bezárni az ó ját —
Térre kívánsz ismét. A kor nem elbbi nem a kedv».

Megértheti-e ezt az, a ki a latin eredetit könyv nélkül nem tudja?

Mennyivel értelmesebb és szebb Kis Jánosnak 1833-iki fordítása

:

• Te, kinek szentelem legels versemet,

S szentelni tartozom végs énekemet:

Maecenás, a régi színre kívánsz hívni,

Agg játszót, ki méltán megszntem bajt vivni,

Sem erm, sem kedvem nincs az elébbi már».

Kissé hosszadalmas, az igaz, de hisz Márki se fordít sort sorral*

S min szórend az ilyen :

•Gondom s kérdésem, mi igaz, fog lenni, meg ill . . .•

S mily költi ez a sor

:

«S tárgyat alám, nem tárgynak alá magam hajtani küzdök

»

Et mihi res, non me rebus subiungere conor.

Mily magyarság: « Duzzadsz hírnév kivánata által ?» (Laudis

amore tumes ?) Vagy ez : «ha kopott ing létez alatta tán kártolt mellé-

nyemnek . . . . közmódon vélsz rjöngeni engem?* (Insanire putas

sollemnia me ?) Magyar accusativus cum infínitivo ! Ép így a negyedik

levél elején

:

•Albil gúnyiratink szinte bírája, mivelni

Pódum vidékén mostan mit mondjalak?*

Beszól vagy ír így magyar ember ? Néhol maga a fordító is átlátja,

hogy dictiója obscursus fit, mert megmagyarázza pl. «Hányadiknak

óhajtasz, írd meg, lenni magad ?• a jegyzetben : «Hányan akarod, hogy

legyünk ? » A vers kedvéért fordítónk mindenféle erszakoskodásra ké-

pes, így lesz a bujából búja, így sznik meg ismét a szegény h mással-
— \j \j

hangzónak lenni ; így lesz a csipásból csipás, az indítson-ból indítson

(a min a jegyzet szavai szerint kár volna fönakadni, •mint tette bizonyos

nagyfej — nagyesz — bíráló*!), lepz a rólamból rulam, idejénbi id-

jén, vagyontalanból vagyonatlan, enyimbl ényím stb. stb. Ha a systolé-

ból és diastoléból kifogy, új szókat csinál, hogy Helmeczy is megirigyel-

hetné, így születnek meg : filcsont görezék (elefántcsont gördül 82ék)^

ürelem, ürelmes (vanus), tehelem (tehetség), víszál (vivó bot), vínadrág
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{vívó nadrág), délszél (déli szél), görgöny (irattekercs), izzat (izzadás),

imámos (közönyös), tápla (táplálék) stb. De legfurább a latin tulajdon-

nevek kifordítása: Lolli (Lollius), Flór Gyli (Július Florus), Árki

(Archias), Lúkull (Lucullus), Klaudi (Claudius), Titz Septim (Titus Sep-

timius),Bakk (Bacchus), Bullati (Bullatius), Álkó (Alkaeus), Ikci (Iccius),

Frát (Phraates) stb. Hogy a fordítás egy 1824-iki és 1852-iki kiadás

szerint készült, az meglehets laikus eljárás.

Mindent összefoglalva, és a további mutatványoktól magamat is,

az olvasót is megkímélve, elmondhatjuk, hogy a fordító teljesen kárba

veszett munkát végzett, annyival inkább, mert Horatius leveleinek már
sikerültebb magyar fordításai vannak. A Csalomjai-féle nem sokat ér,

de sikerültebb ; a régi Eis János-féle mind a kettnél jobb ée szebb.

Márki úrnak azt ajánlom, hogy, ha már nem hagyja pihenni a buzgóság,

fordítson legalább oly klasszikusokat, a melyek még nincsenek lefordítva

:

akkor legalább bizonyos tekintetben tesz valamicske szolgálatot az

irodalomnak.
Dr. Csengeri János.

Erdélyi czigány népdalok.

III.

Loli érme ándre bár !
—

Ná cude mán kádétár.

De mán párna the sováv ;

Pál e misi the meráv.

Piros virág a dombon,

Nyisd az ajtót galambom !

Adj párnát, hogy aludjak,

S karjaid közt meghaljak.

IV.

Kici lume dye bari,

Náni romüi sár móri

:

Cályás o más jand' piri,

Eáná cuíías ánd' cári.

Be sok csillag jár az égen,

Nincs oly n mint feleségem !

A levest ma kitálolta,

De elbb a húst kilopta.
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KÜLFÖLDI IRODALOM.

A franczia philologiai irodalom 18S2/1883-ban.

Minthogy ez az els jelentés, melyet Francziaország évenkinti

philologiai termékeirl e Közlöny t. olvasóinak bemutatunk, tán nem
lesz felesleges röviden a klasszikus philologia jelen állását ez országban

jellemezni. Ismeretes, hogy Francziaország ma nap nem tartozik a szo-

rosan vett philologia zászlóvivi közé. A ki a philologia történetébe egy

futó pillantást vet, láthatja, hogy a XVI—XVIII. századig a philologia

nagymesterei francziák voltak, a kiknek a roppant anyaggyjtésen kívül

sok oly mvet köszön e szak, a melyek még mai napig is mérvadók.

A XVilI. század vége felé Németország hódítja el elle a pálmát s tartja

meg a mai napig. Nálunk Magyarországban, a hol néhány évtized óta

zik, a philologia a német mederben foly s tán joggal. Közelebb állunk

ez országhoz, nyelvét többnyire birjuk s a német szorgalom annyira

elárasztja termékeivel a könyvpiaczot, hogy a philologusnak elég teen-

dje van, ha csak ezen ország újabb vívmányaival akar megismerkedni.

De viszont azt is tudjuk, hogy a német philologia ép az utolsó tizedek-

ben majdnem kizárólag szöveg kritikai irányú. Ez irány meglátszik úgy
a mveken, mint a folyóiratokon. Természetes tehát, hogy az utánzók

nálunk is ez úton haladnak, ami csakis dicséretökre válik, mert e nélkül

philologiai módszert meghonosítani nem lehet. Az a pár erélyes és

derék munkás így megveti az alapot a jövend épületuek. A franczia

iskola, egyes gyér kivételekkel, eddig nem barátkozhatott meg ez irány-

nyal. Voltak mindig oly tudósok, a kik a philologiának keser munka
útján szerzett eredményeit szép formában adták el, de k magok keve-

set kutatták a kéziratokat. Egy pár ideszakadt német tudós (Brunck,

Schweighaeuser, Haase, Dübner) képviselte ezt az irányt. De a háború

óta mondhatni gyökeres változás állt be. A német tanulmányokkal a

német kritikai módszer utat tört magának, s ha egy-két évtized nem is

mutathat fel nagyszer eredményeket, úgy mégis megvan a törekvés

a mozgalomban részi venni. Csakhogy a franczia ízlés ellene van ; attól

fél, hogy e száraz munka megöli a nemzeti geniust, azt veszi észre,

hogy ez által a stylus, ez annyira rzött és féltett kincs, csorbát szen-

ved, s nem gyakran ez új iskolának keser kiíakadásokat kell hallania.

S hol a székhelye ez iránynak ? A Sorbonne nem fogadta be ; a régi

tanári rendszer nem fér meg vele, azonnal látni fogjuk miért. Felütötte

tehát táborát az École pratique des hautes Études-ön, a mely Duruy

alkotása. Ez iskola arra van hivatva, hogy a német seminariumi rend-

szert Fmncziaországban, vagy jobban mondva Parisban, meghonosítsa.
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A nyelvi és történeti szakokat foglalja magában, s az elbbiben szorosan

a philologia kritikai oldalát zi. Csakhogy hány franczia téved azokba

a kis termekbe, melyek a Sorbonne könyvtárában vannak, s a hol a
legnagyobb irodalmi kincsek állanak a hallgatók rendelkezésére reggeltói

kés éjszakáig ? Vajmi kevés ; a legtöbb hallgatót az idegen elem szol-

gáltatja. Az itteni philologiai irányt képviseli a Bevue de philologie, az

egyedüli kritikai irányú szakközlöny, a mely ép oly ids, mint a mi
Közlönyünk. Ebbl is láthatjuk, hogy mily késn érezték szükségét egy

ilynem folyóirat megindításának. A Sorbonne és a vidéki fakultások

a régi rendszer szerint az ókori tanulmányokat két részre osztják

:

Éloquence és Poésie ; van tehát minden vagy legalább a nagyobb egye-

temeken négy rendes tanár ; a görög próza, a görög költészet, a római

próza, a római költészet, ezenkívül rendesen az archaeologia egy tanára.

Csakhogy ezek az eladások finoman kidolgozott, fényes stylusban írt

essayk, a melyek minden mvelt embert érdekelnek. Az ókori klasszi-

kusok magyarázata, a mely a tanári vizsgálatok nagy részét képezi,

többnyire a maítres de conférences keretébe vág, a kik Parisban rendesen

egy vidéki fakultás czímzetes tanárai és a hallgatókat csakis a licentia-

tusra és az agregatióra készítik el. Ezek tehát szövegkritikával nem
foglalkozhatnak. Láthatjuk tehát, hogy mindent lehet zni, csakhogy

a szakokat különböz intézetekben adják el. Minthogy a felsbb oktatás

ingyenes, csakis az illet hallgató akaratától függ, hogy magát minden-

ben kimvelje. A mit a Sorbonne cursusairól mondottunk, ugyanaz áll

a Collége de France-óiról. Boüsier, Havet, fíosngnol itt ugyanazt a hatást

gyakorolják ékes eladásuk által, mint Eggcr, Girard és Martha amott.

S mégis a Collége de Francé egy cursusából indult ki az újabb franczia

philologiai mozgalom. Michel Bréal-ét értem, a ki mint az összehason-

lító nyelvészet tanára és francziaországi legnagyobb tekintélye figyel-

meztette hallgatóit a német módszerre; a franczia tanárok közt tán

legjobban ismerve a német egyetemi rendszert és életet, mert több éven

ott tanult, minden reform a felsbb tanügy körében reá vihet vissza.

Tanítványai az Ecole pratique jelenlegi philologia tanárai. Hogy a kor-

mány maga ez irányt pártolja, azt az a tény mutatja, hogy a Sorbonne-on

a latin poézis tanszékét Benit, a ki kizárólag kritikái irányú, foglalja el.

hogy az École normálé supérieure-ön, a franczia tanügy ez elkényez-

tetett gyermekén, Boissiern kívül a többi három philologus (Weil,

Tournier, Biemann) szintén ez irányhoz tartoznak. A vidéki fakultáso-

kon eddig csak egy nagyobb kritikus mködik : Bonnet.

Felsoroltuk volna a legnevezetesebbeket e német iskolából ; de
azok száma, a kik az ókorral a szó nemesebb értelmében foglalkoznak*

sokkal nagyobb, hogy sem itt ezt tehetnk. Különben nem is ez a czé-

lunk. Csak annyit jegyzünk meg, hogy az ókori irodalomtörténet ós
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régiségek terén oly kutatókat mutathatunk fel, melyek minden tekintet-

ben a németekkel kiállhatják a versenyt. Az epigraphia és archaeologia

terén a római és athéni franczia iskoláik évtizedek óta Európa legkiválóbb

tudósait szolgáltatták, s ha a nagy Oorpus Inscriptionum a berlini aka-

démia elévülhetetlen babérja is, úgy magok a kiadók gyakran bevallot-

ták, mennyit köszönnek a francziáknak. Rövid jelentésünkbl, ámbár

csak egy év irodalmi munkásságát tünteti fel, az érintett két irány m-
velése eléggé feltnik. Roppant sok a munkás az irodalom és a régiségek

terén, vajmi gyér a kritikus irány képviselje. De hogy az elbbiek is

át vannak hatva a módszeres kutatás eredményeitl, azt mveik minden

része mutatja. Nem lehet mindenkinek kedve kódexeket böngészni.

A Bibliothéque Nationale eleget nyújt ugyan, de ha a középkori okira-

tokat s mindent, a mi a nemzet irodalmára és történetére vonatkozik,

nagy szorgalommal átkutatják, úgy a latin és görög írókat csak egyesek

nézik, s ezek is többnyire fiatal tudósok.

Magától értetdik, hogy itt csak azokról
1

a nagyobb mvekrl szó-

lunk, melyek önálló könyvalakbari jelentek meg. Mellzzük az iskolai

könyvirodalmat is, a mely a magyarázatos kiadásokat, az ókori kézi-

könyveket a legjobb Ízlésben nyújtja. A .görög és római irók nagy kriti-

kus kiadását, melybl már Homeros, Aeschylus, Sophokles, Demosthe-

nes, Sallustius, Caesar, Vergilius, Livius, Tacitus s egyebek jelentek

meg, itt nem vettük fel, mert e munkák egy egész cyclust képezvén,

nem tartoznak körünkbe. Nem szólunk az egyes fakultások annalesei-

rl, melyek évenkint megjelennek és nagyobbrészt philologiai tartalmú

értekezéseket nyújtanak, nem az Académie des inscríptions et des

belles-lettres ebbeli közleményeirl, sem a számos folyóiratban (Annuaire

de l'association pour rencouragement des études grecques, Annuaire de

la société francaise de numismatique et d'archéologie, Bulletin de la

société de linguistique de Paris, Bulletin de la société nationale des

Antiquaires de Francé, Bulletin epigraphique de la Gaule, Bulletin

trimestriel des antiquités africaines, Gazette archéologique, Mólanges

de Numismatique, Mémoires de la société de linguistique, Revue archéo-

logique) *) tartalmazott czikkekrl, sem a vidéki tudós társulatok közle-

ményeirl, melyek leginkább helyi érdek emlékekrl és feliratokról

szólnak, sem a franczia iskolák közlönyérl Athénben (Bulletin de cor

respondance hellénique) és Rómában (Mélanges d'archéologie et d'histoire

de TÉcole francaise de Romé), és pedig abból az okból nem, mert a

nevezetesebb munkálatok kibvítve késbb önállólag megjelennek, s

*) Mindezek tartalmát lehet kimeríten a Revue des Revuee adja, a

mely a Revue de Philologie melléklete.
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mert egyes czikkekre nem terjeszkedhetünk ki, ha még oly érdekesek is.

De viszont a nagyobb irodalmi termékeket lehetleg teljesen ismertetjük,

s úgy hiszszük, hogy semmi nevezetes nem kerülte ki figyelmünket.

Jelentésünket akként osztjuk be, hogy elször 'az irodalomtörté-

neti, azután a régiségtani és végre a nyelvi és kritikai munkálatokról

szólunk ; ezekhez csatlakoznak az általános nyelvtudományi dolgozatok

és mfordítások. Végi egy szót a német irodalmi dolgozatokról.

1. Görög irodalom. Négy nagy munka válik ki e téren. Couat mve
az alexandriai költészetrl, Croiset-é Luciauusról, Breton- é a görög
philosophikus költészetrl és Chaigneté az aristotelesi psyökológiáról.

Nézzük ket egyenkint.

La poésie Alexandriite sous les trois premiere Ptolemées (3£4

—

222 a. J. C.) par Awj. Couat (Hachette, 525 1.) egyike azon mveknek,
melyben a nagy tudomány szép alakban van eladva. Couat 1 875-ben

egy Catullusról írt doktoratusi thesissel *) lépett fel. Catullus vezette az

alexandriaiakhoz ; a tanítványtól a mesterekig hatolt el. Az alexandriai

kor költészete a kapocs a görög klasszikus és a római költészet közt.

Couat mvének bevezetésében helyesen kifejti az általa tárgyalt kor

közvetíti szerepét, mveiket jellemzi s ez által a görög genius ez utó-

szülötteinek helyét a görög és római költészet közt híven feltünteti.

A legnagyobb nehézség e munka kivitelében e kor irodalmának töredé-

kes volta ; a sok hézagot és bizonytalanságot csak a beható kutatás és

kicsinyesnek látszó kérdések megoldása oszlathatják el. Couat e ketts

feladatot a legjobban oldotta meg. Nemcsak hogy az irodalmi apparátust

híven felhasználta, hanem saját kutatásokkal is bvítette ; mint önálló

egész pedig a munka e téren az els. Az els fejezetben az ókori Alexan-

dria leírását találjuk. A topographiai részletek világosak s a könyvtár

jellemzése valódi remekm. E leírásból már elre sejthetjük, mily irányú

és jellem lesz az irodalom, a mely a Múzsák e kalitkájából, mint Timou
nevezte, ki fog kerülni. A második fejezet, mely az általános bevezetést

x
) Ha franczia doktoratusról van szó, akkor nem szabad német dis-

sertatiókra gondolnunk. A doktoratus itt nem czím, hanem egyetemi gradus,

a mely a fakultás tanszékébe vezet. Egy latin és egy franczia müvet kell

benyújtani, melyek önálló kutatáson alapulnak ; a latin thesis rendesen

200—300 lapra terjed, a franczia 3—800 közt változik. Jól védett thesisek

egyetemi körökben valódi események. Vannak thesisek, melyeket az Aka-

démia megjutalmaz, ha irodalmi értékök nagy. Rendesen 40 évesek a kan-

didátusok ; a két iskola Kómában és Athénban szolgáltatja a legtöbbet, de

számuk évenkint nem múlja fel a tizet. A vidéki fakultasokon jelenleg már

alig tesznek doktoratust. — Jelentésünkben több thesissel foglalkozunk,

melyeknek védését (soutenance) is hallottuk.
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berekeszti, a fbb költk és könyvtárnokok idrendjét állapítja meg.

A szép leirás után itt mélyre ható kutatás tárol fel elttünk, de e kuta-

tás szellemes és élvezhet, a mely a biztos adatokat azonnal feltalálja

s a homályós kérdéseket nagy valószínséggel oldja meg. Erre öt sza-

kaszban szól az elégikus költészetrl (Philetas, Hermesianax, Phanooles,

Alexander Aetolus és Callimachus), az epikus költészetrl (Apollonius

Argonautika-i, Rhianus Messeniaka-i és Callimachus Hekate-je), a buko-

likus költészetrl (Theokrit), végül a didaktikusról (Aratus Phaanomena-i).

Az utolsó részben a Callimachus és Apollonius közti vitát találjuk, a

mely alkalommal a szerz a különböz irányokat jellemzi, melyek az

alexandriai iskolát két táborba osztották, s az egész iskola felett Íté-

letét adja.

Couat nem ragaszkodott mvében a chronologikus rendhez, s

helyesen ; egy oly irodalom rajzolásánál, a melynek fejldése mesterkélt

és az iskola bélyegét hordja, az irodalmi fajok szerint való felosztás a

helyesebb. A mit tán szemére lehetne vetni, az, hogy az általános beve-

zetésben nem adta e korszak bels történetét, a mi által az egyes élet-

rajzok világosságban nyertek volna. Hogy a drámai költészetet egészen

mellzte, az bizonyára hiány, de ha errl külön akar értekezni, akkor

am nélküle is megtartja nagy becsét. A franczia kritika a sok aprólé-

kos és szrszálhasogató kutatásokat is szemére vetette ; azt kivánfa

volna, hogy ennek csak eredményeit adja az olvasónak, a tudományos

vizsgálatok végs czéljait : az ókor él lelkét. Ha meggondoljuk, hogy

Couat mvében csak egyes részletek mutatják ez aprólékosságokat, s

hogy ezek is élvezhetk, s a kritika már is megrótta ; mit szólnának

a francziák a német philologikus mvekhez, melyeket csak a legnagyobb

fáradtsággal lehet élvezni ?

Az Apollonius Argonautika-i és a Rhianus Messeniaka-iról szóló

fejezetek különösen dicséretre méltók. Finomul vannak jellemezve : a ni
szépség leirása a költészetben (151. 1.), a szerelem érzelme Callimachus-

nál (154— 159. 1.), a boldogság leirása a költészet különböz korszakai-

ban (266. 1.), Theokritus összehasonlítása George Sand-dal (401. 1.) s a

siciliai pásztorok népies költészete (433. 1.), a mint egyáltalán az egész

m a finom ízlés és a nagy olvasottság jellegét magán hordja.

Ha Couat mvében a tudóst és az irót szemlélhetjük, Maurice

Croiset-nél csakis a stilista lép eltérbe. Mve : Essai sur la vie et les

oeuvres de Lacién (396. 1.) a samosatai bölcsész és satirikus mveit jel-

lemzi. A két Croiset testvér a fiatal philologusok kiválóbb tagjai ; mind-

kettben a remek stilus és az önálló kutatás párosul. Alfréd, jelenleg a

Sorbonne-on a philologiai szakok igazgatója (professeur adjoint, directeur

des études philologiques), s valószínleg Egger utódja, Pindarról írt
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mvérl híre*,
1
) Maurice fleg a késbbkori görög irodalommal foglal-

kozik. Utolsó mvében csakis egy fejezetet szentel az iró életének, a
többi tizenkett a mvekkel foglalkozik, de bizonyos szempontok szerint

csoportosítva. Így : Lucián erkölcsi nézetei, Lucián és a természetfölötti

dolgok, L. és az istenek, L. irodalmi kritikája, L. mint a mvészet
kritikusa, L. mint iró, L. dialógusai, L. phantasiája és végül az általános

Ítélet. A második fejezetben az iró mvei chronologikus sorrendben

vannak ismertetve, de minthogy Lucián életérl vajmi kevés biztos

adataink vannak, úgy itt is, valamint az els fejezetben, a szellemes

hypothesiseknek nagy tér nyílik. Croiset Lucián 13 iratát, melyek nem
felelnek meg az általa felállított jellemzésnek, nem valódiaknak tartja.

Az említett fejezetek egyenkint önálló essayket alkotnak, melyekben

e sokoldalú iró mvei egész új világban tnnek fel. Az, a ki Luciant

nem ismeri, a valóban remek jellemzések és a közbeszúrt hosszabb idé-

zetek által, melyek a mfordítás netovábbját érik el, alkothat magának
képet e görög Íróról, de még nagyobb élvezettel olvashatja az, a ki a

görög szerzt közelebbrl ismeri.

A görög bölcsészet elkorába vezet Guillaunie Breton mve : Essai

sur la poéné philosophique en Grece : Xenophane, Pannénide, Kmpédocle

(270 1.). A három bölcsészt hármas szempontból jellemzi ; elször éle-

tökkel, azután philosophiájukkal és végül költészetükkel foglalkozik.

A philologiai rész Earsten kutatásain alapúi, de K.nem hozta rendszerbe

a töredékeket ; Zeller e költket csak egyenkint tárgyalta, s nem derí-

tette fel a viszonyt, a mely köztük létezik. A franczia iró törekvésöket

egy általános kapocscsal fzte össze, s ez azon általános törvény, a mely
a systemákat alkotja, az egység és többség theoriája. A három régibb

iskola a többség híve volt, Pythagoras iskolája az egységé ; Xenophanes

a két irányt ki akarta békíteni, de ezt csak látszólagosan tette ; Herakli-

des és Parmenides a két theoriát a végletekig viszik ; a végs és termé-

szetes kiegyezés Empedokles mve. Am legnagyobb becse a bölcsészeti

vitatkozásban rejlik ; a szerz itt mint önálló kutató lép fel. — íme
egyes észrevételek : Sturz kutatásait B. nem vette tekintetbe

; gyorsan

fut végig a bölcsészet els korszakán. A három iró újítása nem annyira

költi, mint prózai iratukban nyilvánul. B. szerint Xenophanes 25 éves

korában hagyta el hazáját, s még csak mint 80 éves aggastyán telepedett

le Eleában. Ez Earsten nézete, melynél valószínbb Cousin-é, a mely
a medusok betörése idejére helyezi kivándorlását (547. K. e.), s így csak

x
) Fiuáczy úgy látszik csak az els kísérletet ismeri (L. Egyet. Phil.

Közi. VIII, 78), de azóta már a teljes munka: «Pindare et le lyrisme grec»

jelent meg, a mely uera kísérlet többé.
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12 vagy 15 évig vándorolt volna. Cousin az ioniai pantheismusnak

Xenophanes theismusát állítja ellenébe. B. Zellerrel e véleményt meg-

támadja, pedig Cousin-t ép e miatt vádolták pantheismussal. Cousin

az ioniai pantheismus alatt a naturalistikus bölcsészetet érti, s ennek

ellentéte az eleatismus, a mely szerintünk az idealistikns pantheismus.

Szerinte az isten és a világ elválaszthatatlan, ez a teljes pantheis-

mus, a mely a két elbbit kiegyenlíti. Ezt a theoriát Xenophanesnek

tulajdonítja. Parmenides, gondolatainak lapidaris kifejezésénél fogva

nevezhet költnek, de nem mert költi alakban adta el nézeteit

;

a bölcsészek , kik prózában írtak , ép úgy érdemlik meg a költ
nevet, mint e három. Különben a költi alak ekkor önkényt kínál-

kozott és traditionalis volt; a bölcsészek csak systemájukat akarták

eladni ; késbb csak azon érzelmeknek adtak kifejezést, melyeket a

theoria elhozott. A melancholia a[görög költészetben nem játszik oly

nagy szerepet, mint B. neki tulajdonítani látszik: az élet valódi czélja

a görögné] a teljes vidámság s ezt el is iparkodnak érni. Demokritos

jobban képviseli a görög észjárást, mint a néhány melancholikus philo-

sophus.

A m értéke a tiszta és világos felosztásban és stylusban rejlik,

a mely lehetvé teszi, hogy az elvont fogalmakról is h képet szerezhet

magának az olvasó.

E^y vaskos 700 lapra terjed kötet jelent meg az óv végén Aristo-

teles psychologiájáról : Essai sur la psychologie d'Aristote par Chaignet.

A szerz, a ki a görög bölcsészet terén elismert tekintély, az Académie

des sciences morales et politiques egyik pályázatán, mely e kérdést

kitzte, nyerte el a díjat. Ez azonban csak a munka els fele. Ftárgya

Aristoteles mve a lélekrl, de a melyhez bevezetésül a Stagirita élete,

iratainak története és osztályozása is csatlakozik. Chaignet ezt kimerí-

tbben tette, mint akármely iró, a ki az ókori bölcsészettel foglalkozott.

Erre következik Aristoteles psychologiája, melynek theoriáit egyenkint

fejtegeti, s a modern angol psychologusok nézeteivel hasonlítja össze.

A második kötet Aristoteles elzit e téren s a befolyást, melyet ez nap-

jainkig gyakorolt, fogja tárgyalni. E kötet megjelenése után az egész

munkáról bvebben szólunk.

Egy más szempontból Krantz kutatta Aristotelest De amicitia

apud Aristotelem czím thesisében. A dolgozat két részre oszlik ; az els

Aristoteles theoriáját a barátságról elemzi és magyarázza, a második

kritikai tartalmú. Az els szakaszban megtudjuk, hogy Aristoteles mily

mveiben keresend a barátság theoriája, a mely psychologiai, nieta-

physikai és erkölcsi szempontból van feltüntetve ; megismerkedünk a

bölcsész kritikájával, melyet az eltte való systemáknak (Heraklides és

Empedocles) szentel, a barátság defínitiojával, a praktikus barátsággal

Philologi«i Közlöny, vm. 8. 59
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és a barátság casuistikajával. A második rész e tan kritikája. Aristoteles

szerint a barátság az igazságon s nem a jótékonyságon alapúi ; az ész s

nem a szív igazgatja. Aristoteles két elemet teljesen mellz : a szabad-

ságot, melylyel barátainkat választjuk, a személyiséget, a mely e választás

czélja. Az ész és a jó szeretete tehát nem elegendk a barátság megma-
gyarázására ; az igazság is nagyon szk alap, ha a szív véghetetlen jósá-

gát mellzzük, a mely nem válik el a baráttól, ha ez valami jogtalant

követett el, mint Ar. akarja, hanem felemeli magához és jó tanácsai

által jobbítani törekszik.

Vajmi keveset hallunk Aristotelesrl J. Lamaitre thesisében:

Quomodo Cornelius notter Arütotelis poeticám sit interpretatus. Czélja nem
azt kimutatni, vajon Corneille helyesen fogta- e fel Aristotelest, hanem
hogyan fogta fel, s így három következményre jut, hogy t. i. Corneille

költi mködésében, a nélkül, hogy kereste volna, azt találta, hogy a

Poétikában több hiba és sok homályos hely van ; hogy Corneille pályája

elején ugyanaz, mint pályája végén, azaz, hogy Aristoteles nélkül is ép

oly jól irta volna darabjait ; s végül hogy Corneillet a szabályok nem
akadályozták tragédiáinak megírásában. Lamaitre e következményeket

Corneille értekezéseibl Aristoteles felett s a Cid-hez és Mélite-hez csa-

tolt elszók- és excursiokból meríti. Az ily thesisek eredetisége és értéke

abban áll, hogy íróik, kik mint Lamaitre rendesen nevezetes irodalmi

férfiak — csak a Dancourt színdarabjairól és a Revue politique et litte-

raire-ben megjelent számos czikkeire utalok— nem tördve sokat azzal,

mit mondottak a német magyarázók, saját véleményöket néha több,

néha kevesebb szellemmel adják el. így tény, hogy Lamaitre e thesisé-

ben sok olyat találhatott volna, a mit alaposabban kifejthet, de inkább

saját nézeteinek ad kifejezést, s nem dolgozik roppant irodalmi appa-

rátussal.

C. Hit: Platón a V Académie ; foudation de la premiere école de

philosophie en Gréce czím kis mvében (64 1.) a görög bölcsészet tör-

ténetében egy kis hézagot pótolt. Az Akadémiáról szólva, rendesen csak

azt mondják, hogy Plató e helyen egy iskolát nyitott meg. De mely

körülmény vezette e terv kivitelére, mikóp vált lehetségessé, mi volt ez

az Akadémia, min volt bels berendezése s mily viszontagságokon ment
keresztül alapítója életében? E kérdésekre felelt meg Hit; de minthogy

csak kevés ókori adat állt rendelkezésére, gyakran hypothesisekhez kel-

lett folyamodnia, melyek azonban kritikus tehetségét a legszebben

mutatják.

Általános érdek J. Denis mve : De la fable dans Vantújuité clas-

sique (81 1.). Czélja azt a görög vagy római irót felkeresni, a ki els

tárgyalta ezt vagy amazt a mesét. Teljes felsorolása azon nyomoknak,

melyek a régi Íróknál mesékre vezetnek, a dolgozat legnagyobb részét
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foglalja el. A szerz azt mondja, hogy az ember azt hihetné, hogy az

alexandriai korban az aesopusi mese teljesen eltnt, oly kevés nyomait

találjuk. Sajnálandó, hogy Denis sem Grimm kutatásait a mese erede-

térl, melyrl gyakran szól, sem Welcker értekezését (AesopeineFabel),

sem Kellerét (Geschiohte der griech. Fabel. Jahrb. für Philol. Supplem.

IY.) nem használta fel, pedig gyakran ép azokkal a kérdésekkel bíbel-

dik, melyek e mvekben tárgyalva vannak. Lessing ellenében a városi

és a mezei egér meséjét az ókori mese netovábbjának tekinti. Eredmé-

nyei a következk : A görög mese nem ered az indiaitól ; a görög mese

a legkorábbi idkre megy vissza, egyidej a nyelvvel, mint a mythus.

A VII. század vége leié a görög világ két végén : Kis-Ázsiában és Nagy-

Görögországban a mese nagyban virágzott; e mesék az attikai korszakig

névtelenül jártak szájról szájra, míg Aesopus legendája keletkezett;

a IV. századtól fogva minden mesegyjt változtatott az eredetieken,

így tehát e hosszú korszakban a mesék más alakot ölthettek, de telje-

sen újakat nem költöttek. A byzantiumiak theoriái nem érnek semmit

;

a mesével még csak két századdal Phaedrus után foglalkoztak irodal-

milag. A mesék kiadásában chronologikus rendet kellene követni ; el-

ször azokat kellene nyújtani, melyeket a régi irók említenek, azután

pedig a H. Etienne, Nevelet, Francisco de Fúria gyjteményében talál-

ható átalakításokat, nem pedig mint Halm tette, mindent vegyesen.

H. Doulcet a kereszténység els három századairól írt egy franczia

thesist ultramontán szempontból. A Sorbonne a thesist a vitatkozás

alapjául elfogadta, de a védelemnél kitnt, hogy a szerz álláspontja

nem a tudomány vívmányain, hanem vak clericalis ellenszenven alapul.

A jelöltet visszautasították. Latin thesise, melyrl itt meg kell emlékez-

nünk : Quid Xenophonti debuerit Arrianw. A szerz egy bizonyos hason-

latosságot vett észre Arrian és Xenophon élete. közt. Arrian az ,új

Xenophon' név után áhítozott. Sokrates Memorabiliainak megfelelnek

Epiktet beszélgetései, a tízezer visszavonulásának N. Sándor hadjárata;

Arrian is úgy mint Xenophon írt a vadászatról és a taktikáról. Mindkett

két bölcsész tanítását hallgatta, kiket csak az irataik után ismerünk
;

Arrian beutazta az országot, a melyen keresztül Xenophon hadseregét

vezette. De mindez csak küls hasonlatosság. Arrian mint író semmikép

sem hasonlít Xenophonhoz, már pedig e pont sokkal fontosabb, mint

holmi esetleges hasonlat. Az egész thesis értéke Arrian életrajzában rej-

lik, mely ügyesen van szerkesztve. Elömben a dolgozat gyenge.

2. Görög ré/jiségek. A legtöbb e szakba vágó munka az athéni iskola

tagjainak tollából jön. Görögországban való idzésök alatt vagy Athén-

ben vagy Hellas más partján beható kutatásokat végeznek, melyeket az

Akadémiának jelentés alakjában kötelesek beküldeni. Rendesen e tanul-

mányaikat kibvítik s evvel lépnek fel elször nyilvánosan.

59*
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A múlt évben fejezte be Boiiché-Leclerq négy kötetes munkáját r

Htire de la divination dans Vantiquité, a mely az ókori archeológia és

philosophia mély kutatásán alapúi. A német kézikönyvek a divinatáonak

is szentelnek egyes fejezeteket, de ily kimerít és mondjuk valóban böl-

csészeti módon még senki sem tárgyalta e kérdést. B.-L. oly módon járt

el, hogy elször az általános theoriákat bocsátotta elre, erre az egyes

methodusokat elemezte és osztályozta s eltekintve a chronologiai rend-

tl, mély történeti tanulmányt végzett a divinatio különböz alakjai és

intézetei felett. A szerz lelkiismeretes kutató s mvébl láthatjuk, hogy

a legkisebb e tárgyra vonatkozó értekezés — akár német, angol vagy

olasz legyen — sem kerülte ki figyelmét. A bevezetésben a divinatio és

a mágia általános fogalmát és fejldését nyújtja, azután a tbeologiai cli-

vinatióról és fatalismusról szól, a mihez a philosophia viszonyát a divi-

vinatióval fzi, és végi a kereszténység befolyását tünteti fel. Az els
három kötet a görög világnak, az utolsó az itáliainak van szentelve. —
Meg kell elégednünk a fbb fejezetek felsorolásával. Az els szakasz a
divinatio methodusáról szól. Az inductio és deductio tana szerint osztja

fel ket ; az elshöz az állatok megfigyelése, a hiero?copia és morpho-

scopia, a csillagokból való jóslás ; a másodikhoz az álmákból, holtakból

vagy enthusia8musból való divinatio tartozik. Erre a papokat szintén e

két csoport szerint osztja fel. Az elshöz az egyének, a másodikhoz az

oraculumok tartoznak. Mindenütt a mythikus kortól egészen a történeti

korig vezet az író. Az oraculumokat két csoportra osztja : istenek és-

hösök jósdáira. Az elsk am legnagyobb részét foglalják el, mert az s
titáui oraculumokból (Gaea, Demeter, Themis) kezdve, Zeus, Poseidon,

Pluton, Dionysos, Pan, Aphrodité, Héra, Hermes és Athéné oraculu-

main át, Apolló jóslójának legrégibb iditl egész a macedoni korig ve-

zeti az olvasót. — A hsök jóslóihoz a külföldi (©gyptomi, syriai)

oraculumok csatlakoznak. Az utolsó könyv, mely Italiával foglalkozik,

az etrusk, latin, umbriai-sabelli és római divinatiót tartalmazza, s ez

utóbbi szakaszban az augurok vallási, jogi és állami helyzete a legbeha-

tóbban van tárgyalva. A sibyllák rekesztik be a körülbelül 16001. terjed

négy kötetet. A függelékek nem kevésbbé érdekesek. Az egyik a divina-

tióról a császárság alatt szól, a második az augurok sorrendjét teljesen

adja. míg Bardt (Die Priester der vier grossen Collegien) csak a 218

—

167. év (Kr. e.) idszakára végezte, a harmadik a II, X, és XV viri S. F.

collegiumának listáját nyújtja. Egy kimerít tárgymutató a m haszná-

latát nagyban elsegíti.

Ugyancsak Bouché-Leclerq vezetése alatt készült el a múlt éven

Curtius görög történetének fordítása és Droysenébl (Gesch. des Helle-

nismus) jelent meg két kötet, a harmadik és utolsó sajtó alatt van.

A vallási régiségek körébe vág J. Martha mve Des sacerdoce* alké-

Digitized by VjOOQIC



KÜLFÖLDI IRODALOM. 909

niens. (184 1.) Martba, a Sorbonne tanárának fia, ép Atbénben volt, mi-

kor több feliratot fedeztek fel, melyeken a nép a hivatalaikat jól betöltött

papoknak köszönetet mond. Ez vezette ót arra, hogy a papok hivatalos

mködését kutatásai tárgyává tegye. M. szerint a fepeú; egy hivatalnok,

a kit a szertartások rendszeres véghezvitelének felügyeletével bíznak

meg. A pap, úgymond, a mi fogalmaink szerint az, a ki a dogmát tanítja

s egyszersmind a vallá9 ceremóniáit Órzi ; a tspeú;-nak nem volt e ketts

szerepe, mert a görög vallásban nincs dogma, a vallási felfogások foly-

tonos változásnak vannak alávetve, csak a ritus állandó s örökké meg-

állapított : Athénben van cultus vallás nélkül. A görög pap mködése
tehát nem terjeszkedhetett ki a vallásra, hanem csakis a ceremóniákra,

ezeket vezeti, az áldozatokat benyújtja és az istenekhez imádkozik.

Alapjában e nézet igaz, csakhogy nem szabad oly szigorú formulákba

önteni, mint M. azt tette. Ellentétbe állítja a czeremoniák szk körét a

vallás teljes szabadságával, de úgy látszik, hogy a pap nem volt csak egy-

szer ceremónia-mester. Tudjuk, hogy a rp*?í áaspsía? rendesen tlük

jött; hogy lehetett volna lehetséges e vád, ha a vallás gyakorlatával nem
foglalkoztak volna? Bár mily szabad egy államban a gondolkodás, mégis

létezik egy minimum, melyet el kell ismerni ; legalább az istenek léte-

lét, a kiknek áldoznak. S ez máris dogma. A görög hit, az igaz, ment a

metaphysikától, a mely táborát a valláson kívül ütötte fel. — A munka
ezenkívül sok érdekes és eddig ismeretlen anyagot tartalmaz, s értéke

inkább az egyes tények megfigyelésén, mint a végeredményen alapúi.

Martha latin thesise : Quid significaverint sepulcrales Nereidum figu-

ráé. Sok római és görög sírk és a sírokban talált egyéb tárgyak Nerei-

dákat ábrázolnak. Mi lehetett e mythologikus alakok jelentése e helyen ?

A munka els részében M. egyenkint szól a költi traditiókról, melyek

a Nereidákra vonatkoznak, de egy helyen sem találjuk ez istenségeket a

halállal vagy sírral kapcsolatban. De a mit az irodalmi emlékek nem
magyaráznak meg, azt M. a mai Görögország népdalaiból akarja megfej-

teni. Ez a dolgozat második része. A szerz Görögországban egy egész

gyjtemény népdalt hallott, a melyekben természetfeletti lények, az

Aneraidák, nagy szerepet játszanak. Ezek rosszakaratú és kegyetlen nk,
milyenek a germán, skandináv, breton és skót mondákban is elfordulnak,

a kik a tenger és a folyók partjain laknak. Ifjakat és leányokat maguk-

hoz csábítanak és megölnek. A név hasonlata azt mutatja, hogy ez isten-

ségek a Nereidák utódai, kik szintén végzetesek voltak az ifjúságra nézve.

De e népies mondák nem találtak helyet a klasszikus íróknál, azért nem
hallunk róluk semmit, azonban a nép megrizte a hitet e gonosz nk-
ben, s innen jelenlétök a sírköveken. Valószínleg korán elhalt ifjak

sírjain szerepeltek. A hypothesis nagyon gyenge alapon áll, mert ismere-

tes, hogy az Aneraidák a görög Nymphák utódai, a régiek pedig a Nym-
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phákat a Nereidáktól mindig megkülömböztették. Ez alakokban tán csak

deooratiókat kell látnunk, mert a Nereidák erre sok alkalmat szolgál-

tattak a kvósknek. — A thesis finom latinságban van írva, a mi itt

ugyan nem igen ritka, de mégis feltnést keltett.

Az athéni iskola egy más tagja, P. Girard az Asklépieiont tette

tanulmánya tárgyává. Mvének czíme VAsclépieion d* Athénét d'aprét

de récentes découvertes. Az ásatások, melyeket az archeológiai társaság

Athénben 1876—1877-ben végzett, az Akropolis déli lejtjón több felira-

tot és dombormvet, melyek Asklepios tiszteletére vonatkoznak, hoztak

napvilágra. Girard a Bulletin de correspondance hellénique ben els
ismertette e leleteket (1877—8) s jelen mvében feldolgozta ket. Az
Asklépieion teljes monographiáját akarta adni. A könyv két részre osz-

lik ; ez els ,a nyilvános kultusz' czímmel a templomról, a szentély

papjairól, a nyilvános ceremóniákról, az ünnepekrl ('EnSapia, AaxXrj-tiía,

(Ho>a) 8 az administratióról szól. A második (a magán kultusz) az egye-

sek által végzett rítusokró J (incubatio, 1. Aristophanes Plutosát), a fo-

gadalmakról és hála-emlékekrl (ex-voto) értekezik. G. majd minden
egyes kérdésben az okmányok segélyével érdekes eredményekre jut,

melyek néha kétesek ugyan, de ügyesen vannak védve. Egy fejezetet

szentel Asklepios papjainak és a nyilvános áldozatoknak, de mint maga
is bevallja, ezek nem külömböznek sokban a rendes athéni papságtól.

Négy-öt szó maradt fenn egy feliraton egy peeanból, melyet Girard

So<poxXious szó miatt a nagy tragikusnak tulajdonít, de nagyon valószín,

hogy a név az egyént illeti, ki az emlékkövet felajánlotta. Különösen jól

vannak tárgyalva a mtörténelmi maradványok ; a halotti torokat ille-

tleg, melyek a gyógyászat istenének cultusára vonatkoznak, Koehler

ellenében, Welcker és Dumont nézetét fogadja el a szerz. Függelékül

az Akropolis déli lejtjének terve Marcel Lambert építésztl és három
fénykép, melyek az emlékkönyveket mutatják, van csatolva.

Kis keretben mozog G. latin thesise : De Locri* Opuntiis, melynek

két részében az opusiak története, helyrajza, szentélyeik, alkotmányuk,

szokásaik, nyelvök és irodalmuk valamint mvészetök van eladva.

Egyike ez azon monographiáknak, melyeket az athéni iskola tagjai mint

kirándulásaik eredményét közölnek, de e vidéken oly kevés új adat állt

a szerz rendelkezésére, hogy eddigi ismereteinket nem nagyban bví-

tette. Érdeme az, hogy iratában mindent, a mit az opusiakról tudhatunk,

egybe gyjtött.

Az ókori mkritika terén E. Bertrand mvét Un critique d'art dans

V antiquité. Philostrate et son école (267 1.) kell említenünk. A sokat vita-

tott kérdés, vajon Philostratus azt a 64 képet, melynek leírását adja,

Nápolyban valóban látta, vagy csak képzelte, mely a múlt század végén

kezddött s ma nap Friederichs és Brunn ellentétes nézeteiben nyer kife-
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jezést, Bertrand mve által sem nyeri megoldását. Azok, akik csak egy

rhetori gyakorlatot látnak e leírásokban, férvl azt hozzák fel, hogy a

legtöbb képben nincs egység ; gyakran két-három külömböz jelenetet

tartalmaznak ; de B. ebben nem lát lehetetlenséget, mert egy képen e

jelenetek különválasztva lehettek, mint némely szent képek, melyek há-

rom részre vannak osztva. Az a körülmény, hogy az író vendégbarátjá-

nak tíz éves fiához intézi szavát, is a mellett látszik bizonyítani, hogy

valódi képekrl van szó, mert külömben egy más egyént választott volna

Philostratus. B. külömben nem tagadja, hogy a rhetor leírásához egyes

részleteket csatolt, melyek a képeken nem voltak láthatók, de a melyek

az ókori mvészet elveivel nem ellenkeznek.— E képekrl három évvel

B. eltt Bougot egy díszmvet tett közzé : Une galerié de 64 tableaux

dans l'antiquité, a mely a görög szöveg fordítását és a képeket közli.

Bougot az ókori emlékek összehasonlítása folytán vonta azt a következ-

tetést, melyet Bertrand a szöveg alapján bizonyít ; de míg Bougot azt

hiszi, hogy Philostratusnak nem voltak mvészeti elvei, addig Bertrand

az ellenkezt vitatja. — Mint bevezetést az ókori mkritika történetét

találjuk, a hol különösen Sokrates elvei vannak bvebben fejtegetve,

Lucián egy kissé elhanyagolva, Plinius pedig nagyon szigorúan megbí-

rálva, ámbár némelyek az kritikáját sokkal kitünbbnek tartják, mint

Philostratusót. Függelékül néhány Philostratusi kép, továbbá gazai

Choriciusnak Graux által elször közölt mtörténeti töredéke (Revue de

philologie 1877) és Marcus Eugenius néhány lapjának fordítása van

közölve.

De pictura et sculptura apud veteres rhetores ugyanattól a szerztl,

a rhetorika és a képzmvészetek közti kapcsot akarja feltüntetni. E czél-

ból különös kutatás tárgyává tette Cicero, Halikarnassusi Dionysius és

Quintilian azon helyeit, melyeken a rhetorika tanaiban a képzmvé-
szetekre utalnak. De nagyon messze ment következtetéseiben. Cicero és

Quintilian inkább mint mvelt emberek, mintsem mint rhetorok említik

a képzmvészeteket s a két faj tanításában óvakodni kell a határok átlé-

pésétl, külömben a régi Ut pictura — eloquentia hibás magyarázatába

eshetünk. A dolgozat valódi értéke abban áll, hogy sok képzmvészeti

kifejezésre a helyes latin szót megtalálta, melyet eddig nem használtak,

a hogy egy pontra figyelmeztetett, amely szigorú korlátok közt úgy az

egyik mint a másik mvészetnek javára lehet. Daczára annak, hogy

az eloquentia nagyon sülyedt, a franczia tanügyben még mindig kiváló

helyet foglal el, s ez magyarázza az ily dolgozatok keletkezését.

Ámbár a kisebb compediumokról itt nem emlékezünk meg, mégis

Maximé Collignon két kötetét a görög archeológiáról és mythologiáról

fel kell sorolnunk. A szerz, a ki jelenleg Perrot helyettese a Sorbont

ne-on, mert ez Fustel de Coulanges visszalépése után az École normálé
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supérieure igazgatója lett, a Quantin által kiadott Bibliothéque de l'en-

6eignement des beaux árts sorozatában Manud d!archéologie frrecque ée

Mytholorfie jitjurée de la Oréce ez. alatt e két tudomány legújabb vívmá-

nyait közli a nagy közönséggel. A kötetek olcsóságuk és díszes kiállítá

suk miatt nagyban terjednek, s így mindenki megismerkedhetik a görög

mvészet keletkezésével (Hissarlik, Mycenae, keleti befolyás), az építé-

szettel, szobrászattal, festett vázákkal, glyptikával, szóval mindennel, a

mi csak a görög képzmvészetek ágába vág és evvel kapcsolatban az

emlékek által nyújtott mythologikus alakokkal.

Az ókori hadtörténet terén a legnevezetesebb munka : Les cam-

pagnes a"Alexandre. Le drame Macédonien par le vice-amiral Jt<rte» de la

Graviére. A szerz az Académie des sciences tagja s így fel van ruházva

a technikus tudományokkal, melyek ily kérdések megoldására szüksége-

sek. A tanulmányok eredetileg a Bevue des deux mondes-ban jelentek

meg, a hol azóta az actiumi ütközetrl és az ókori kereskedelmi utakról

(a kelet felé) szól a szerz. Mint taktikus mérkzhetik az elhunyt Rüstow-

val, vajon Eöchly ókori ismereteit is egyesíti, az kétséges. Mindenesetre

benne ismerik el a francziák az ókori hadászat legkiválóbb kutatóját s

a mit Köchly és Büstow együtt végeztek, azt neki egyedül kell terem-

tenie. Fczélja e kutatásaiban kimutatni a nagy szerepet, melyet a ten-

geri hadászatnak játszania kell ; e miatt uz ókort kutatja és felkeresi a

praktikus oldalt, hogy a jelen korra alkalmazhassa. Nagy utazásai és

tapasztalatai és az ókori történet szorgalmas kutatása oly problémák

megoldására vezetik, melyeket a szobatudós hiába keresne. A jelen kötet

N. Sándor hadjáratait az Arbela melletti csatáig tartalmazza, midn
Dárius teljesen le van gyzve és a macedoni hs Ázsia sikságaiban üti

fel táborát. Ámbár rendesen a tengeri csaták foglalkoztatják, mégis a

Nearchos expeditiójáig leírt szárazföldi ütközetek is a nagy taktikust mu-
tatják. Ez országok, melyeken a macedoni hadsereg keresztülvonul s a

hol annyiszor gyz, a szerznek eszébe juttatják az eseményeket, melyek-

nek színhelye Kis Ázsia az újabb idkben volt. Emlékezete és élményei

itt nagyban elsegítik. Jobban érthetjük Dárius hadseregének lassú

elhaladását, ha visszaemlékezünk,hogy Solimannak Perzsia elfoglalására

400,000 emberre s 200,000 tevére volt szüksége, s hogy 1839-ben Kabul
falai alatt a 80,000 fbl álló angol hadsereg a támadás pillanatában

7000 embert számlált. Ezt tekintetbe véve nem csodáljak többé, hogy

egy könny fegyverzet macedoni sereg Dárius nagy hadát szétverhette.

— A szerz keveset szól Memnon, Dárius hajóhadparancsnokának ope-

ratióiról ; a hol Sparta és Athén kerül szóba, ez utolsó hatalmat az els
ellenében nagyban ; dicséri mindenütt az éles megfigyel és a kellemes

történetész áll elttünk. Mve nemcsak oktat, hanem sokszor refle-

xiokra is késztet, melyekre azeltt nem is gondoltunk volna. A stílus-
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ról eléggé tanúskodik az a körülmény, hogy é tanulmányok a Bevue-ben

láttak elször napvilágot.

U Artiüerie chez les anciens, par A. de Rochat cTAiglun, a tengerrl

8 szárazföldre visz. Rövid, világos és alapos összefoglalása mindannak,

a mit az ókori hajitógépekrl tudunk. Szerzje szintén katona. A tüzér-

ség eredetét a szerz az öregebb Dionysos idejére viszi vissza; de Görög-

országban a peloponnesusi háború idejében még ismeretlen volt, külöm-

ben Thucydides bizonyára megemlékeznék róla. Dionysos Syrakusában

több ország szakférfíát összehívta, midn 400 körül Karthágót meg akarta

támadni. Ezeknek köszönhetk a hajítógépek, melyeknek els alkalma-

zását a történet Motye ostromakor, ugyancsak Dionysos által, említi

(Diodor XIV. 51.) Livius hiába beszél (XLIII. 3.) a tfabrit két centuriá-

járól, melyet Servius Tullius sokkal Dionysos s a peloponnesusi háború

eltt szervezett «ut machinas in bello ferrent»; ez oly bizonytalan adat,

mely Thucydides hallgatása ellenében elveszti minden alapját. S a görö-

gökön kívül alig voltak egy népnek elttük lövegeik. Az ó-testamentom

800-ban Kr. e. Ozias király alatt szól ily mszerekrl. Két századdal

késbb Ezechiel fenyegeti a szent várost Nabuchodonozor lövegeivel. De
mindenesetre a királyok könyvének írója késbb élt a IV. századnál és

anachronismust követett el, Ezechiel helye pedig (XXI. 22.) a görög

fordításban (peXoaiáost;) aligha adja vissza híven a héber szót. A függelék-

ben byzantiumi Philon léggépének leírását találjuk, melyet A. Vincent

fordított le elször. E gép srített lég ruganycsságán alapúi, elleniétben

azokkal, melyek a dugattyú ruganyossága folytán mködnek.
Két katalógust is kell említenünk, melyek a bennök foglalt érteke-

zések miatt a figyelmet magokra vonják. Az els a Catalotjue de* Jifturínes

anliques de térre cuite au Musée du Louvrepar L. Heuzey. A szerz, az ó kori

régiségek re a Louvreban s a múlt évben az Académie des inscriptions

et belles lettres elnöke, e mvében a terracotta ipar eredetérl és fejldé-

sérl Kis-Ázsiában és Görögországban a leghbb képet nyújtotta s e'kis

mtörténeti emlékeket általános szempontokból vizsgálta és osztotta be.

A legnagyobb részt e kötetben az ázsiai régiségek leírása foglalja el ; a

görög szigetek iparánál e szigetek története és viszonya az anyaországhoz

is fel van tüntetve. — Salamon Reinach, Cataloyue du musée impérial

d'antiquités de Constantinople ez. munkájában e keveset látogatott és ne-

hezen hozzáférhet múzeum görög régiségeit írja le, melyek eddig Euró-

pában ismeretlenek voltak.

Csak futólag említjük Perrot és Chipiez remek Histoire deVartdans

Vantiquité öt-hat vaskos kötetre számított mtét, a melybl az els kötet

egy általános bevezetéssel, Aegyptomról (880 1, 616. ábra), a második

Chaldteáról és Assyriáról (825 1. 4-52 ábra és 15 fénynyomat) szól. A har-

madik (Phénicia és Kis-Ázsia) most jelenik meg füzetekben. Perrot,
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tán a leghíresebb franczia regész, az építész Chipiezvel egyesit, hogy e
valóban monumentális munkát a franczia dicsségnek emeljék. Az álta-

lános dicséret, am fordítása németre és angolra a mellett szólnak, hogy

daczára a sok egyes kutatásoknak egy összefügg ókori mtörténet még
hiányzott. A nagy tudomány finom ízléssel és plastikus stílussal egye-

sül e mben, a mely ha még jelenleg csak más forrásokból is merít, a
görög és római mtörténetet bizonyára önálló kutatások alapján fogja

nyújtani.

Végl felemlítjük Daremberg és Scuflio, Dictionnaire des antújnites

t/reeques es romaines czim encyclopaediáját, melyet a legnagyobb franczia

tudósok szerkesztenek. Lassan halad ugyan, de nemében páratlan lesz.

Az A bet egy 590 lapra terjed quart kötetet képez. 3000 ábrával és

számos fényképpel lesz díszítve. Egyes czikkei kis könyveket alkothatná-

nak ; így Lenormaut Bacchus-czikke ötven srn nyomtatott lapot foglal

el. Daczára e nagy terjedelmének tán mégis elóbb fog elkészülni, minta
magyar Philologiai Encyclopffidia. A Hachette czég, a mely mindezeket

a nagy s költséges mveket kiadja, ez által a tudománynak valóban nagy

szolgálatot tesz.

3. Görög kéziratokkal csak két munka foglalkozik. Albert Martin

Les scoHes du manuscrit d
y

Arütophane a Rávenne ez. iratban a görög ko-

mikus e legrégibb és legjobb kéziratát tette kutatása tárgyává. A raven-

nai kézirat a XI. századból való és mind a tizenegy komédiát tartalmazza.

Becker már felhasználta, Velsen és Blaydes most megjelen Aristophanee-

kiadásuk eltt sokat foglalkoztak vele. Martin mégis talált még sokat, a

mit eldei nem vettek észre. Figyelmét különösen a scholionokra ter-

jesztette ki, melyeket egész térjedelmökben közöl, s ezekbl a scholionokra

általános következtetéseket vont. A scholionok felosztása a lap szélén

néha különös sajátságokat mutat. Megesik néha, hogy a scholion* nem
áll azon vers mellett, melyre vonatkozik, vagy hogy ketté van osztva a

lap két külömböz szélén. Ha ez egy egész sor kéziratban elfordul,

ennek alapján a kódexeket osztályozni is lehet. Néha a legrégibb kézirat-

ban fontos scholionok hiányzanak, de *bbl nem következik, hogy az

arohetypusban is hiányoztak. Martin e hézagok okát, melyeket a két le-

írónak kell tulajdonítani, a Bavennasban kimutatja. A scholionokat a

legnagyobb hséggel collationálta, úgy hogy mve a kéziratot helyette-

sítheti. A kódex történetét is kutatta. Yelsen csak azt mondja, hogy az

Urbinoi herczegek hires könyvtárához tartozott, s hogy ez az az Urbinas,

mely után Junti 1515-ben a Thesmophoriazusj© és Lysistrata els kiadá-

sát adta. Martin avval is foglalkozott, hogy mikor került e herczegek

könyvtárába, s mikor Bavennába. — Palaeographiai szempontból is

nagyon érdekes a kézirat, mert gyorsírászati jeleket is tartalmaz, melyek
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mint tudjuk nagyon ritkák, s a rövid id, mióta ezekkel foglalkoznak

(Gardthausen, Gitlbauer) már is szép eredményeket mutat fel.

Ugyanettl a szerztl való : Ta Manuscrit d'hocrate Urbinas CXI
de la Vaticane — Description et histoire. Ugyanaz a gond és lelkiismere-

tesség, mint az elbbi munkában. Fczél a külömböz leírók egyes sajá-

tosságai, melyeket számos leotióra nézve eddig nem kutattak. Martin

elször a kódex leírását adja, a mely a quaterniok- és lapokkal foglalko-

zik, azután pedig világos és valószín módon a kézirat történetét. A pa-

laBographiai leírás a Charles Graux által megállapított módon történik.

Graux *), kinek korai elhunytát a franczia szövegkritika oly annyira saj-

nálja, volt az, a ki az École pratique-en e tanulmányokat meghonosította

s valódi enthusiasmussal terjesztette. — A munka második részében, a

kézirat néhány palaeographiai sajátságainak felsorolása után a Panegy

rikus egyes helyeit vitatja M., összehasonlítva collatiójának olvasási

módját az eddigi kiadásokkal.

Ámbár az iskolai könyvekrl itt nem szólunk, mégis fel kell emlí-

tenünk Tournier és Riemann, Premier* éléments de yrammaire grequs ez.

görög nyelvtanát, a melyben alig 150 lapon a legnagyobb praecisséggel

és világossággal az egész görög alaktant találjuk. A szerzk neve, kik az

École normálé tanárai, a könyv módszerérl és tudományosságáról

kezeskedik.

4. A római irodalom a múlt évban nem hozott nagyobb terméket.

Majdnem kizárólag a latin thesisekre vagyunk utalva, melyek e szakba

vágnak. Ilyenek

:

Larronmet, De quarto Tibulli libro. Ismeretes, hogy a négy könyv

elegiából, melyek Tibullus neve alatt forognak, csak a két els származik

biztosan tle, s hogy a másik kett külömböz darabokból áll, melye-

ket Messala körének majd egyik, majd másik tagjának tulajdonítanak.

De a 3. könyv darabjai egy bizonyos egységet árúinak el, s rendesen Lyg-

damást tartják szerzjének. A negyedik többféle kézre mutat. E két

utolsó könyv tehát külön tanulmány tárgyát képezheti s ez magyarázza

meg, hogy a szerz csakis a negyedikkel foglalkozott. — Három cso-

portra osztja. Az els csakis Messala panegyrikusából áll. Hexameterek-

ben van írva, s daczára annak, hogy e versmérték Tibullusnál egyebütt

el nem fordul, L. neki tulajdonítja s csak ifjúkori kísérletet lát benne.

A második csoport a nemes Sulpicia és Cerenthus szerelmérl szól ; de e

csoportban ismét két részt külömböztetünk meg ; elször a leveleket,

melyeket Sulpicia maga kedveséhez írt, a hol a nemes szenvedély egy-

szeren és szabadon nyilvánul. Larroumet a XVIII. század franczia

irodalmának kitn ismerje, Mlie Aissé leveleivel hasonlítja ket össze.

») L. Egyet. Philol. Közi. VI. 833. 1.
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E levelek Tibullusnak az emberi szív documentumaiúl szolgálnak, s ezek

módjára ugyanazon tárgy felett finomabb és mérsékeltebb elegiákat ír,

melyek egy keretbe foglalva egy szegény ifjú regényét Rómában tüntetik

fel. A harmadik csoport ugyancsak Tibullustól való s szerelmi dalokból

áll. De kihez voltak intézve ? A szerz szerint sem Deliához, sem Neme-
sishez, kiket Ovidius Tibullus kedveseinek nevez, hanem Glycerához, a

kirl Horatius is szól 8 a kinek kegyetlensége miatt a költt vigasztalja.

Delia és Nemesis az elégiák els két könyvében foglalnak el nagy helyet,

míg az utolsó könyv e darabjai Glycerához való szerelmével ismertet-

nek meg, s kiegészítik azt, a mit Tibullus szerelmérl, mely szenve-

délybl és türelembl állt, tudhatunk.

Sokkal nagyobb feltnést keltett Larroumet franczia thesise

:

Marivaux, sa vie es ses oeuvres, mely nem tartozik keretünkbe, s

melyrl csak annyit jegyzünk meg, hogy az Akadémia e 640 lapra terjed

munkát, a melyrl E. Schmidt a Deutsche Literaturzeitungban azt

mondotta, hogy a németek megtanulhatnák belle, mikép lehet alaposan a

mégis vonzó s élvezhet módon írni, méltán megjutalmazta. Sok idre e

munka alapvet lesz, mert nincs oly okmány, melyet a szerz fel nem
használt volna, kezdve a Bibliothéque nationale-tól és a Theátre fran-

caié archívumától egész a születési okmányokig és facsimilékig. A munka
három szakaszban Marivauxról mint emberrl, dramatikusról s végi
mint regényíróról, moralistáról, kritikusról s íróról egyáltalán szól.

GuilL Breton, Metamorphoseon libros Ovidius quo consilio susceperit,

4]ua arte perfecerit ez. thesisében úgy mint a görög bölcsészeti költkrl
szóló mvében a poétikus alak s a phisosophikus eszme közötti kapcso-

latot akarta feltüntetni Ovidius mvében. De minthogy Ovidiusnál a

bölcsészeti gondolkodás vajmi kevés tért foglal el, Breton elég jogtalanul

a legnagyobb vádakkal terheli. Ellentétbe állítja Luoretiussal s ennek
philosophikus felfogásával. Csakhogy minden költ nem lehet bölcsész.

Ovidius átlátta, hogy arra nézve, hogy egy költemény valódi nemzeties

legyen, szükséges, hogy egész Rómát felölelje, a mythikus és primitif

Rómát épúgy, mint az Augustm korabelit. Idejének tudományát egy fe-

lületes encyclopaediába változtatta, legendákat is kapcsolt hozzá s a

világtörténetet chronologikus rendben tárgyalta, hogy Augostus apotheo-

sisát, a költemény végezó Íját elérje. Görög mintáit római formában

adja vissza ; Rómához való szeretete már a Fasti-kben nyilvánul. A ozél

ugyanaz, mint Vergiliusó, csakhogy a mythusok egész sorrendjét vette

fel, míg Vergilius csak a trójait tárgyalta. S ebben helyesen járt el, mert
sokan azok közöl, kik csak egy episodust dolgoztak fel, kudarezot vallot-

tak, mint Siliu8. — Bertrand nem akart történeti munkát írni, sem Ovi-

dius mvét egyéb hasontárgyúakkal összehasonlítani. Czélja az imént
említett viszonv feltüntetése. Szerinte az alak Ovidiusnál nincs Ö6sze-
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függésben az általános eszmékkel melyek hiányoznak, 8 ép ebben rejlik

eredetisége. Istenei csak emberek, s mint ilyenek cselekszenek is.

A mythusok magyarázatában nem emelkedik egy magasabb pontig, de

Vergilius istenei is csak rómaiak, s Aeolus nagyon hasonlít egy centu-

rióhoz, a kinek a határon egy állomást kell védenie. A nagy külömbség,

melyet B. Vergilius és Ovidius közt tesz, tehát nem létezik. Inkább

nyelvi és metrikai tulajdonságaikban kellett volna ezt feltüntetni. De e

részt a szerz mellzte, a ki egyáltalán nem bocsáthatja meg Ovidiusnak,

hogy nem ragaszkodott egy bölcsészeti systemához. Mintha Vergilius ezt

tette volna ! Ovidius legalább bevallja azt, a mit Vergilius elhallgat.

Az általános nyelvészet egy kérdésével foglalkozik

:

Vidor Henry, De sermoni* humani origine et natura M. Terentius

Varró quid senserit ez. thesise. Az analógia történetével az ókorban

kezdi. Szerinte Varró e téren is éles kritikai tehetségét mutatta, de saj-

nos, mvei csak részben maradtak ránk. Etymologiái hamisak, de ne

feledjük, hogy csak a latint, görögöt és néhány itáliai szójárást ismert.

A nyelvtani analysis majdnem mindig helyes ; az analógiáról és anomá-

liáról írt mvei e tekintetben feltnk, mert sok oly dolog magyarázatát

adta, melyeket csak az összehasonlító nyelvészet derített ki, így, hogy a

vocativus a tiszta tt mutatja. Az analógia hívei csakis szabályokat lát-

tak a nyelv organismusában, az anomalisták pedig ép az ellenkezt

:

Varró tán az els, a ki azt mondotta, hogy az analógia létezik, de hogy

vannak anomáliák is. Külömbséget tesz a szükséges és önkényes analó-

gia közt. A szók képzésében az analógia önkénynyel jár el, a flexiókban

pedig szükséges és mint törvény uralkodik. De mind a hiányos alakot

nem lehet rekonstruálni, a szokás gyakran dönt, s ha nem nagyon rossz,

követend is. Az ember jobban szeretvén a rendet, mint a rendetlensé •

get, a szavak képzésében is van némi rend. A dolgozat f hiánya, hogy

Henry nem volt tekintettel a stoikusokra, a kik Varró tanítói, s a kik már
rég eltte mondották, hogy oúaei jiiv lortv b Xófos, íj 8k Xé?i? Seaet eanv ; a

kiegyenlítésben pedig Varró Caesarral osztozik az érdemben. A Diomedea

grammatikusnál foglalt analysis Varróról kikerülte a szerz figyelmét

;

ez sok fáradságtól mentette volna meg.

A kés latinságba vezet Auy. Bourgoin mve : De Claudio Mario

Victore, rhetore christiano V. seculi, a mely elször foglalkozik behatóan

e rhetor életével és mveivel. A szerz azt kutatta, hogy mily szerepet

játszhatott egy keresztény rhetor az V. században egy ,schola civilis*-

ben Galliában. G. Boissier szerint a keresztény rhetorok gyakran foglal-

tak el ily állásokat. Körülbelül úgy jártak el mint a görögök. Nem
mervén a pogány klasszikusokat az iskolákból teljesen kiszorítani, mert

a pogányok és arrianusok Galliában számosabbak voltak mint az ortho-

dox keresztények, bibliai vagy egyéb szent tárgyú legendákat dolgoztak
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fel költi alakban s -ezekkel a férczmvekkel akarták helyettesíteni a

régi írókat. Bourgoin behatóan tanulmányozta Claudius Yictor két köl-

teményét ; az egyik három könyvbl áll 8 nem más mint egy kommentár
a genesishez, a másik egy levél Salmon apáthoz a század rossz erköl-

cseirl. A szerz kimutatja, mennyire iparkodott a rhetor Yergiliust utá-

nozni, s hogy mily szabadon járt el a szent könyvek saövegóvel. E tekin-

tetben a középhelyet foglalta el Juvencus és Próba Faltonia kost. Amaz
szorosan ragaszkodik a szent könyvek szövegéhez, emez Vergiliusi een-

tókat készít, úgy mint a görög tudósok homerusiakat készítettek és a

tragikusokból merítettek fleg, amely eljárásnak feltn példája a Szen-

ved Krisztus. — M. Claudius Victor Marseillebl való volt, de gyakran

összetévesztik a hasonnev afrikai rhetorral ; Bourgoin a két írót szigo-

rúan elválasztotta. A függelékben a Fabricius és Morei kiadása van

összehasonlítva.

Végi meg kell említenünk, hogy Ch. Xard a Didot-féle Cicero

kiadáshoz egy kötetet csatolt, melyek Cicero leveleinek magyarázatát

adják. Tudjuk, hogy e hatalmas collectio latin és franczia szöveggel je-

lenik meg. A Notes sur les lettres de Cicerón (280 1.) a leveleket chronolo-

giai rendben magyarázzák, de leginkább a fordítás igazolására szolgál-

nak. Grammatikai és kritikai kérdéseket nem vesz fel a szerz, Jianem
inkább történeti és földrajzi magyarázatokat nyújt.

(Vége következik.)

Auxerre, 1884. febr. Dr. Kont IgnJLcz.

La Russie dévoilée au moyen de sa littérature populaire. L'épopée ani-

male. Par Eugene Hins, professeur a l'Athenée Royal de Charleroi.

Paris, 1883.

Ne bizonyítson a czím hangzatossága e könyv értéke ellen. Bizo-

nyos, hogy Oroszországban mégnagyon sok föltárandó dolog volna érde-

mes a mveltebb nyugat tudósainak kutatására. Akár csak idegen föld-

részhez tartoznék, olyan ismeretlen némely tekintetekben a nagy orosz

birodalom. Hins az orosz népnek ismertetéséhez akar adalékokat nyúj-

tani, s azért költészetének egyik nevezetes ágát, az állatepost ismerteti.

Régóta tudvalév, hogy Grimm tévedett, midn azon árjákhoz, kikhez

ez állatepos nem jutott el, a szlávokat is oda sorolja. *) Hins megismer-

tet bennünket a szláv állatepos legnagyobb részével. Kár, hogy mve
elé nem írt alaposabb értekezést róla. Bevezet soraiban általános, már
rég forgalomban lév nézeteket írt csak le. De már a «Le Román du

RenarcU czím fejezetben új és igen érdekes adatok is vannak, valamint

késbbi, a mesék közzé toldott megjegyzései is nem egy finom észre-

*) Reinhart Fuchs. Von Jacob Grimm. Berlin, 1834. XVI. lap.
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vételt tartalmaznak. De a könyv becse kiválóan abban áll, hogy h és

csonkítatlan (legalább a szerz szerint) fordításait nynjtja az orosz nyel-

ven oly nehezen megközelíthet állatmeséknek. E fordítások igen alkal-

masak a frank és német állatepossal való egybevetésekre. Hins fordítá-

sának tehát tudományos értéke van.

A nélkül, hogy itt összehasonlításokat tennénk a nyugati és a

szláv állatepos között, melyekrl egy értékes munkát írt Kolmatschev-

szky orosz tudós, *) megemlítem Hins könyvének részeit és fejezeteit,

melyek az olvasónak a germán állatepos egyes részeit azonnal eszébe

fogják juttatni. A három rész elseje a *Eóka regényé* -vei foglalkozik, s

eléadja kalandjait a farkassal, a juhval, a kecskével, az emberrel, a med-

vével, a kandúrral, a nyúllal, a kakassal és egyebekkel. A /ma, liszitsza

(róka) szó femininum lévén, az orosz mesékben a róka mindig nstény-

ként szerepel, ellentétben a germán mesével ; s miként ebben Kenart,

Benard, Beinbart stb.-nek neveztetik, úgy az oroszoknál Liza, Lizaveta

a neve. A második résznek czíme : *Le Román de la Grémille*. Ez a

mese az orosz állateposnak egy sajátságos, másutt nem található része.

Mind vízi állatok, halak szerepelnek benne. A hs agrémille, más néven

perche-goujonne, vagyis a folyami sügér (perca fluviatilis). Ez a kicsiny,

nagyon ismereteshal a víz rókája. Nagyon szapora, minélfogva más hala-

kat elz tanyáikról ; nagyon élénk, azért a mesében sokszor arczátlan-

sággal vádolják ; szúrós uszonyai miatt azt fogták rá, hogy veszeked

természet. Ebben az apró állatkában semmi respectus nincs a nagyobb

halak iránt. Bntettrl vádoltatva, hamis vádakkal gyz ; s nem pirul

boszút esküdni saját apósa, a tisztes harcsa ellen, melyet •potrohos »-

nak gúnyol. A róka, ha egy elemben lakoznék e kis rablóval, alig múlná

fölül csalfaságban és cselvetésben. Oly állítást, mint a sügér mindvégig

védelmez, bajosan merne a róka is koczkáztatni, hogy t. i. Bosztov tava

elégett. A kritikusok az igazságszolgáltatás satiráját látják a sügér

meséjében. Végre Hins könyvének harmadik része Varia czím alatt kü-

lönböz szakgatott meséket hoz, melyekbl megemlítem a következket

:

A róka és a daru, A pók, A nap, a hold és a holló, végre : A fagy, a nap

és a szél.

Az állatmesét kedvel, Hins könyve által ugyan nem lesz teljesen

kielégítve, mindazáltal élvezetes és használható mvet nyer benne.

Tata. Erdélyi Károly.

l
) Zsivotnij epos na zapad i u szlavjaii. L. Kolmacsevszkago. (Az

állatepos a nyugaton és a szlávoknál), Eazan, 1882.
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A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten megjelent és minden
könyvkereskedésben kapható

:

* *

A LATIN NYELV SZÓTÁRA
A KÚTFKBL

A LEGJOBBÉS LEGÚJABB SZÓTÁBIRODALOMRATÁMASZKODVA

Ö8SZEXLLITOTTA

Dr. FINÁLY HENRIK
A KOLOZSVÁRI KIR. FERENCZ JÓZSEF EGYETEM NYILV. RENDES TANÁRA STB.

67 iv nagy 8-rét. Ára fzve 10 frt. Félbrbe kötve 11 írt.

TÁJÉKOZTATÓ.

A latin nyelv szótára úgy jelen meg ugyan,
mint a Kolozsvárit 1858-ban kiadott latin

iskolai szótár új kiadása, és a mennyiben
újra és javítva ismétli azt, a mi ama szótár-

ban jó volt, némileg annak is tekinthet ; de
valójában egészen új m.
Az iskolai szótár kiválóan csak az iskolá-

nak kívánván szolgálni, számos alapos ok
találkozása azt parancsolta, hogy terjedelmé-
nek szabatosan és pontosan körülirt határt

t"

elöljünk ki. Ennek az volt a következése,

íogy noha általánosan elismerték jeles segéd-
eszköznek a szoros értelemben vett remek
római irodalom tanulmányával foglalkozó

ifjúság számára : a tulajdonképi nyelvész, és

még inkább a történész, a jogász, az egyházi
férfiú, a régész, és általán a szaktudós, a ki

az ókori irodalomból nem annyira nyelvtudo-
mányt, mint inkább szaktudománybeli adato-
kat kivánt meríteni, akárhányszor látta magát
abban a helyzetben, hogy épen arra nem talált

felvilágosítást a azótárban, a mire legnagyobb
szüksége lett volna.

Mint iskolai szótár megfelelvén a maga
rendeltetésének és a nyelvtudomány követel-
ményeinek, egyszersmind úttör volt a ma-
gyar irodalomban. Nyomában és többé ke-

vésbbé bevallottan rá támaszkodva egy egész
szótár irodalom keletkezett, a melynek ter-

mékei már eleve is kevesebb követeléssel

lépvén fel, egész sorozatát mutatják fel a rö-

vid és kivonatos úgynevezett zsebszótárak-
nak, a melyek olcsó voltuk által nagy elterje-

dést nyertek, ós a melyeknek az a kétségte-

len órdemök volt, hogy a szótár használata
szükséges voltát eleven tudattá tették, ke-

véssé kielégít voltokkal pedig inkább emel-
ték a jobb és kimerítbb szótar beciét és ke-

resettségét, mint a mennyire vetélytársasá-

gukkal hátrányára voltak kelendségének.
A 62 ivnyi szótár magában olcsó volt 5 frtnyi
ára mégis hozzáférhetetlenné tette a szegény
sorsú tanulónak, a kinek a 2, 8, 4 frtos ki-
sebb szótárak nem tették ugyan ugyanazt a
szolgálatot, de mégis sokkal jobban segítet-
ték a semminél.

Ily körülmények közt nem mutatkozott
czélszerünek az iskolai szótár iij kiadásának
rendezése. Elhatároztuk tehát, hogy második
kiadása helyett az ókori latin nyelv egész
nyelvkincsét felölel ngynevezett kézi saó-
tárt adjunk, annyival is inkább, mivel ilyen
a magyar irodalomban még nem létezik.

Felöleli tehát a szótár az ókori latinság
egész nyelvkincsót, a mint az ókori latin

irodalomban egészen a 6-ik száz végéig is az
eddig felfedezett és közzé tett összes felira-

tokban fenn van tartva. E tekintetben e szó-
tár teljesebb mint akár a Klotz akár a Geor-
ges legújabb kiadású nagy kézi szótára, st
túl tesz a Forcellini-féle nagy szótár schnee-
bergi és Corradini-féle páduai kiadásain is,

még a de Wit-féle kiadás egyes hézagait is

pótolja. Egyúttal is felöleli az összes ókori
földrajzot, a régészetet, a sajátneveket, a
Í'og-, orvos- és természettudományi müszó-
[at, az egyházi irodalom sajátságait: szó-
val oly teljességre törekszik, hogy az ókon
latin irodalommal foglalkozó e könyvvel
magával hozzá juthat mindennek a meg-
értéséhez, a mi magyarázatra vagy értel-

mezésre szorul; minden más segédeszközt
nélkülözhet.
Ezt a teljességet nyújtjuk pedig egy oly

kiadványban, a melyet gondos takarékosság
mellett sikerült tiszta, st mondhatni díszen
nyomtatással és kiállítással egy aránylag
nem nagy kötetbe szoritnunk.
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HORATIUS ÉS ALCAEUS.

Azon kevés, valódi költ közt, kikkel a római irodalom dicse-

kedhetik, nincs egy sem, kit egyedül a kor viszonyaiból, egyedül

a nemzet szellemi fejlettségébl és saját életének körülményeibl

megérthetnénk s megítélhetnénk, mint a görög nemzeti irodalom

bármely képviseljét. Ha római költrl van szó, mindig különös

gondot kell fordítanunk arra, hogy mily viszonyban áll az t meg-

elz görög irodalomhoz, s csak, midn tisztában vagyunk mind-

azon elemekkel, melyek ama gazdag forrásból kerültek az illet

költ mveibe, oldhatjuk meg a kérdést, mennyiben lesz kora,

nemzete és saját egyénisége kifejezjévé.

De, ha valakinél, úgy különösen Horatiusnál nem szabad az

eljárás e módját szem ell tévesztenünk. Költeményeinek egy je-

lentékeny részével, ódáival, csaknem páratlanul, számba vehet

eldök és követk nélkül áll a római irodalomban : teljesen görög

talajon mozog. S mert életrajzára saját költeményei képezik a f-

forrást, az így nyert adatokból kellvén a költrl képet alkotnunk,

s viszont költészetének megmagyarázását megkísértenünk, mi óv

meg a leghelytelenebb következtetésektl, ha lehetleg meg nem
fejtjük a kérdést: mily mértékben utánozta Horatius, ódáiban

mintáit, a görög lyrikusokat?

Campe volt az, ki e kérdés fontosságát újabb idben különö-

sen hangsúlyozta s «Horatius és Anakreon» czím értekezésében

példát is igyekvék adni arra, mikép kell a római költ viszonyát

valamely görög lyrikushoz behatóan tárgyalni, s ha nem is helye-

selhetjük túlságos merészségét, melylyel néha az anacreoni frag-

mentumokat a római költ egyes helyeivel kapcsolatba hozni törek-

szik, mindenesetre hasznos munkát végzett, midn ezen, eddig

kell gonddal nem kutatott kérdésre terelte a figyelmet. Igaz, hogy

itt nem oly könny az egybevetés, mint más római írónál, kinek

görög mintái is egész terjedelmökben rendelkezésünkre állanak,

Philoloifiai Közlöny. Vm. 9. 10. 60
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922 NÉMETHY GÉZA.

igaz, hogy azokból a hiányos fragmentumokból, melyek a görög
lyra gazdag világából legtöbbször csak a véletlen által maradtak
reánk, alig kecsegtethetjük magunkat biztos eredménynyel, de a
lehett meg kell kisértenünk, annál is inkább, mert a legfontosabb

elmunkálat, a töredékek teljes és pontos szöveg kiadása, egy

egész élet szakadatlan munkásságának eredménye immár kezünk-

ben van, a Bergk « Görög lyrikusai* legújabb átdolgozásában. 1
)

Az, a mi Horatiust a lyra terén valamennyi elzjétl, az t
egy-némely tekintetben fölülmúló Catullust sem véve ki, megkü-
lönbözteti 8 egyszersmind férdemét képezi : az alexandrinismus

mellzése. Ezzel nem azt mondjuk, hogy , egészen külön úton

haladva, megalkotta az eredeti, római lyrát, mert eredeti lenni ott,

hol a nemzeti alappal két századdal elbb szakítottak, teljes lehe-

tetlenség, hanem érdemül tudjuk be néki azt, hogy a tökéletlen

mintával nem tördve ki tudta választani a tökéletest : a görög

nemzeti lyrát. Ha meg akarjuk Ítélni, mily fontos és mily nagy
haladásra valló volt e lépés, csak a Cicero korabeli uralkodó költi

iskolára kell egy pillantást vetnünk, melynek tagjai jellemzleg

docti poetae nevet viseltek s kezdve az eposztól 2
) a kétsoros epi-

grammáig mindent tudákoskodó vagy szemtelenül ledér alexandriai

modorban irtak.

Horatiust tehát ritka mttízlése megmenté e téves iránytól s

oly müvek írására ösztönze, melyek az igazi görög lyrát a szó tel-

jes értelmében átültették a római irodalomba, nemesít szellemé-

vel megismertették a római közönséget, st azt számunkra is

pótolják. Sok oly eredménye van a görög mveltségnek, mely nem
egyenesen az eredeti forrásból, hanem az elterjedés fontos és áldá-

sos munkáját végz hellén latin mveltség közvetítésével jutott el

hozzánk : de ezek közül egy sincs becsesebb, az eredetihez közelebb

járó, mint épen Horatius minden idben oly nagy s termékenj'ít

hatású lyrája.

A költ helyes érzéke tnik ki abból is, hogy a görög nem-
zeti lyra keretén belül min mintákhoz ragaszkodik. ugyanis

nem a dór iskolához csatlakozik, mely fbb képviselinél, Terpan-

dernél, Alcmannál, Stesichorusnál, Bacchylidesnél kiválóan kari

*) A m már csak a nagyérdem szerz halála után jelent meg :

Poetae lyrici GraecL Bergk. Editio quarta. Lipsiae, 1882.

9
) Legjellemzbb a Cinna kilencz évig készült Smyriwi-ja.
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HORATIUS ÉS ALCAEÜS. 923

költészet lévén, az egyéni érzelmek teljes kizárásával szorosan az

állami élethez fzdött, az állam isteneit és hseit magasztalta 8

inkább speciális görög költészet volt, mint általános emberi ; azt a

nagy költt sem követte, kiben a görög lyra tetpontját éri el, Pin-

darost, de a kit , saját erejét szerényen, túl nem becsülve csak

bámulni s nem utánozni mert; 1
) hanem az aeol iskolához fordult,

mely egyéni érzelmeket, az emberi kedély mindenütt egyforma s

épen azért mindenütt viszhangra találó hangulatait foglalván dalba,

általánosan érthet volt s így legalkalmasabb volt arra, hogy széles

körben s maradandó hatást gyakoroljon. Horatius mesterei az aeol

lyra két legkitnbb képviselje, Alcaeus és Sappho s az, a ki

nyomukban haladva köztük a legmélyebb hatású volt, Anacreon.

Magára Horatiusra azonban a három közül a legelhatározóbb

befolyást Alcaeus gyakorolta, s ez az, mi jelen dolgozatunk tárgyát

képezi.

Ha egy sor sem maradt volna reánk Alcaeus költeményeibl,

mégis ez eredményre juthatnánk Horatius egyes helyeibl, mert a

római költ nem csinál titkot abból, hogy a görög lyrikusokat kö-

veti, st köztük AlcaBUst egyenesen mesterének vallja, midn lant-

ját így szólítja meg :

Lesbio primum modulate civi,

Quiferox bello tamen inter arma,

Sive iactatam religarat udo

Litore navim,

Liberum et Musas Veneremque et üli

Semper haerentem puerum canebat

Et Lycum nigris oculis nigroque

Crine decorum. (Carm. I. 32.
)

a
)

A hely egyszersmind mesterileg jellemei Alcaeus egész költé-

szetét, kiemelve annak négy falkatrészét, a harczi dalokat (Sra-

atamxá), a skoliónokat, a szerelmi dalokat ('EfxoTixa) és a hym-
nusokat. Ugyancsak a tanítvány hódoló tiszteletével tekint föl

mesterére, s kitnen jellemzi t e helyen

:

*) Carm. IV. 2 : Pindarum quisquis studet aemulari . .

:

') A haasnált kiadás : Q. Horatii Flacoi carmina. Reooguovit et prae-

fatua est Lucianus Müller. Lipsiae, 1875.

HO*
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Et te sonantem plenius aureo,

Alcaee, plectro dura navis,

Dura fugae mala, dura belli. (Carm. II. 13. 25—28.)

Ez a háromszor ismételt dura felel meg a görög költ szelle-

mének, kinek csekély számú fragmentumaiból is egy sokat szenve-

dett, de a sors csapásait férfiasan tr s velük erélyesen küzd lélek

nyilatkozása tnik ki.

De legvilágosabban szól, Horatius Alcaeushoz való viszonyá-

ról az Epist. I. könyv. 19. darabjában. A költ elbb epodosait 8

azok viszonyát Archilochus iambusaihoz említi, s azután így

folytatja :

Ac ne me foliis ideo brevioribus ornes

Quod timui mutare módos et carminis artem

:

Temperát Archilochi musam pede mascula Sappho,

Temperát Alcaeus, sed rebus et ordine dispar,

Nec 80cerum quaerit, quem versibus obiinat atris,

Nec sponsae laqueom famoso carmine nectit.

Hunc ego, non alio dictum prius ore, latinus

Volgavi fidicen (26—33. sor.)

Kimondja a költ egyenesen, hogy Alcaeust követi, s minden
dicsségét abba helyezi, hogy elször követte t a latin költk közt.

Midn pedig az obligát dicsítést említi, melylyel a költk egymást

helytelen szokásból illetik, költtársa által Alcaeususk nevezteti

magát, viszont Callimachusnak nevezi amazt, mintegy kiemelend
az ellentétet, mely közte és az alexandrinoskodó rossz poéta közt

fennáll :

Discedo Alcaeus puncto illius ; ille meo quis ?

Quis nisi Callimachus? (Epist. II. 2. 99. 100. vers.)

Végre nem vethetjük meg a lelkiismeretes magyarázó, Por-

phyrio tanulságát sem, annál is inkább, mert, Acroval ellentétben,

ez az a scholiasta, ki sok helyt figyelembe veezi a görög lyrikusok

viszonyát Horatiushoz, tehát, úgy látszik, jól ismerte azokat. Neki

még rendelkezésére állott az egész görögJyra, melyet mi oly nehe-

zen nélkülözünk, s így kétszeres súlyt fektethetünk szavaira,

midn a scholionjai elé mellékelt éhány soros Vita-ban így szól

:

Scripsit lyrica, carminis auctorem secutus Alcaeum, quem in opere

suo ita iactat: ,Aeolium carmen ad Italos deduxisse módos'. 1
)

') Pomponii Porphyrionis comtnentarii in Q. Hor. Flaccum. Becen-

suit Guilelmus Meyer. Lipsiae, 1874.
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Alcaeus hatására vall Horatiusnál a metrum is. Legkedvel-

tebb versszaka az Alcaeusi-stropha, melyet 37-szer, tehát legtöbb-

ször alkalmaz. (I. 9. 16. 17. 26. 27. 29. Hl. 34. 35. 37. — II. 1. 3.

5. 7. 9. 11. 13. 14. 15. 17. 19. 20. — III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 17. 21.

23. 26. 29. — IV. 4. 9. 14. 15.) Alcaeustól veszi át az úgynevezett

nagy Asclepiadesi-strophát, melynek képlete

"> '
"** ^

| l II"*"* u
| l II

^ w
| j. w I ^a"

A

s melyet 3-szor használ (I. 11. 18. ez utóbbinál maga a költemény

is Alcseus-utánzat. IV. 10.). Végre Atilius Fortunatius. 330. x
) tanú-

sága szerént AlcsBustól vette költnk a hipponaxi strophát is,

melynek képlete

t7|_£_W_£_'Cr|| _£_W_£_«^_Í_'C7

s melyben a II. könyv 18. od. (Non ebur neque aureum . .)

van írva.

Most már magukra a költeményekre térvén át, mindenek eltt

Horatius idrendre nézve els ódái közt két oly költeményt talá-

lunk, mely határozottan Alcaeus-utánzat. Az els ezek közt az I.

10. óda, a Mercuriushoz intézett hymnust A görög eredeti nincs

ugyan meg, az a három sor, mely Alcaeusnál Eíc 'Epp/rjv czím alatt

van közölve

Xoípe KuXXáva; o pioci;, ül yap p.01

5ü(xo? ü(xvr,v, tov xopúoai; ív aiJiai?

Mata yevvato Kpovía {jLtyeiaa (5. fr.)

nem bizonyos, vájjon a kérdésben forgó s Horatius által utánzott

hymnusból van e kivéve. Azonban egyéb írók utalásaiból biztos

közétkeztetést vonhatunk az utánzás módjára.

Porphyrio így szól Od. I. 10. 1. Hymnus est in Mercurium

ab AlcffiO lyrico poéta. Továbbá Od. I. 10. 9., hol a költ Mercurius

ügyes lopását beszeli el, midn Apolló hátáról elcsente a nyilakat,

így szól a scholiasta : Fabula haec autem ab Alcaeo ficta.

A mi magát az ökörlopást illeti, melyet az óda így említ:

Te, boves olim nisi reddidisses

Per dolum amotas. (Carm. I. 10. 9. 10. sor.)

felemlíti ezt Pausanias is, st egyenesen Alcaeusnak tulajdo-

*) Bergk: Poetae lyrici graeci, Alcaeus, fragm. 95.
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nítja. VII, 20, 4 : Bouol ?áp /aípstv (JtáXtara 'A7CÓXXa>va 'AXxaios rs

é8V)X<ö(jev év T|iv(f>T<}> sfc 'Epjjt^v, 7pá<|>as, ax; 6
c

EpjJL7jc poö<; ö<péXoiTo

toö
5
AitóXXo)vo<;.

Végre minden valószínség szerint Alcaeus nyomán adja a

mesét Sehol. Horn. H. 0. 256 :

c

Ep(j.7)s ó Aiöc xal Maías tffc "AtXav-

to; e 5 p e Xópav xai toós 'AttóXXwvo; (üóa; x X é
ty
a s eópéíb] íwr ö

toö deoö 8iá rfj<; [AavTiXYjs áicsiXoövtoc 8é toö 'AtcóXXcövos IxXst^ev a&xo'j

xal tá éirl tcöv &[j.a)V tóia* (xstStáoa^ 8é 6 fteöc IScoxev a&tcb nfjv jiocvt:-

x^jv (iáftöov, icp* íjs xai /pooó^a7ct<; 6 'EppiTjc itpopTjYOpeá&Y

IXape 8é 7cap' aötoö tVJv Xópav, S&ev xai Ypoaácöp <!>vo[jtáaíb} árcó too

rfjí xiftápac aoprrjpoc

Ez elbeszélés fvonásait is megtaláljuk a hymnusban, mely-

ben a költ Mercuriust, mint |iot>oixó;-t (Te canam curvae

lyrae parentem), mint xXércrrjc-t (Callidum, qnidquid piacúit, iocoso

condere furto) és mint yj>ooó^pa7rt;-t (virgaque levem coerces Aurea

turbam) dicsíti.

Mindezen tanúságok kétségtelenné teszik, hogy az I. könyv

10. ódája úgy egészében, mint részleteiben Alcaeus egyik, elveszett

hymnusának utánzata, st, ha az idézett három sort ebbl a hyta-

núsból valónak tartjuk, úgy a metrum is, a sapphoi stropha, egy.

A második Alcaeus hatására valló költemény, melyet Hora-

tius 29. Kr. e.
1
), tehát els ódái közt írt, az I. könyv 14. ódája.

TSnnek görög mintája AlcaBUs legismeretesb költeményeinek egyike,

mely allegóriában czéloz a tyrannisra törekv Myrsilus által Lesbos

szigetén keltett zavarokra, s a költ szülvárosát, Mitylenét vihar-

ral küzd hajó gyanánt tünteti föl. A költeménybl egy meglehe-

ts terjedelm, az egészrl elég világos fogalmat nyújtó töredék

maradt fönn

:

Aauv^Tíjui Ttuváve'jxeov orájtv

tb fiiv yap evSev xüjjloc xuXívÖetai

to 'evSev áajjte; o' áv to jj^asov

vaí ^opTJixfiöa ffi>v [xeXaíva,

^et{j.íuvt {j.oy^euvT£{ {xe^áXio p.áXor

Ttep jjlsv yáp ocvtXö; teTorcsSav e^ei,

XáíoG; e Jtav ^áSrjXov 7J87]

xal Xáxioe; [liyaXai xai' auxo*

/óXaiai '^xotvai- (Bergk : Alcaeus 18 fr.)

*) L. Luciánus Müllernól
:
/Tabula chronologica Horatiana. Ex Caroli

Frankii Fastis Horatianis.
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A görög költ különben, mint szigetlakó, úgy látszik, nagyon

szerette a tengeri vihar képeibl összeállított allegóriákat, s egy

másik költeményébl fönnmaradt töredék szintén ilyet tartalmaz

:

Tb JJUTE XÜ(Jia TüJV rpOTÉptüV OVü>

ffretysi, Jiape'ísi 8'áp.^xt tióvgv róXuv 4

vTÍ(aia) (Bergk: Alcaeue 19 fr.)

Horatius átveszi az alaphangulatot, az allegóriát s a tenden-

tiát. is honfiúi aggodalmat tüntet föl a belviszályokban sínyld
haza miatt, s inti a polgárokat, hogy a vihartól megroncsolt hajót,

a köztársaságot, ne bízzák újra a szelek kényére, vagyis ne enged-

jék új polgárháborúba keveredni. A mi azonban a részletes kivitelt

illeti, ebben Horatius meglehetsen eltér mesterétl, amirl a köl-

teményt olvasva azonnal meggyzdhetünk :

1. navis, referent in maré te növi

Fliictus. quid agie ? Fortiter occupa

Portum. Nonne vides ut

Nudum remigio latus

2. Et malus celeri saucius Africo

Antennaeque gemunt, ac sine funibus

Vix durare carinae

Posmnt imperif 6ÍU8

3. Aequor ? Non tibi sünt integra lintea,

Non di, quos iterum pressa voces malo.

Quamvis Pontica pinus,

Silvae filia nobilis,

4. Jactes et genus et nomen inutile

:

Nil pictis timidus. navita puppibus

Fidit. Tu, nisi ventis

Debes ludibrium, cave.

5. Nuper sollicitum quae mihi taedium,

Nunc desiderium curaque non levis,

Interfusa nitentes

Vites aequora Cycladae.

A költemény legels eltérése a mintától az, hogy benne a

költ megszólítja a hajót s inti azt, míg magánál Alceeusnál a

költ maga is a hajóban ülve képzeli magát ; Alcceus továbbá a

hajót a hullámokkal küzdve tünteti föl, míg Horatius a vihartól

már megrongált hajót meg akarja óvni attól, hogy újra a hullámok
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játékszere legyen ; e ketts eltérés, továbbá annak következtében,

hogy Horatius az egyes képeket kora és nemzete viszonyaihoz al-

kalmazta, a két költemény a részletekben nagyon eltér egymástól,

s alig emlékeztet a római költ képeibl más az Alcseus allegóriá-

jára, mint az óda 9.,sora: non tibi sünt integra lintea, melynek a

görögben megfelel : Xafcpoc 8é rcáv CáSijXov íjSkj. Szóval az eszme 8 a

tendentia azonossága daczára Horatius ez ódájában önállóan és

mvészi czéljaihoz képest öntudatosan alakítja át mintáját.

De legnagyobb a rokonság Alcseus skolionjai és Horatius

bordalai között, olyannyira, hogy Horatius utánzatai kiegészítik a

képet, melyet a görög költrl, mint a bor megénekljérl a fönn-

maradt fragmentumok nyomán alkothatunk. Egyik költ sem írt

oly értelemben vett bordalt, min pl. Anacreon néhány töredéke,

vagy, a minket az az anacreontea-gyüjteményben találunk, mely-

ben tisztán a borozás gyönyöre, a mindenrl elfeledkez édes

mámor nyer kifejezést. Ezért mondja Müller Görög irodalomtörté-

netében: «Hogy Alkaeos külön bordalokat írt volna, mint némellyek

képzelik, méltán kétségbe vonjuk; a fennlev töredékek — s

Horácz utánzataiból ítélve inkább azt kell hinnünk, hogy Alkaeos-

nál az ivásra ösztönzés mindig benns kapcsolatban állt valamely

elmélkedéssel, vagy az id különös körülményeirl, vagy általában

az emberi viszontagságokról »,*) s teljesen igazat kell adni ez állí-

tásnak, ha bordal alatt az Anacreon-féle bordalt értjük.

Alcaeus költészetének ftárgyát a harcz viszontagságai s a

számzetés nyomorai képezik, a mit Horatius olyjellemzleg emel

ki a már idézett helyen (0. II. 13. dura navis, dura fugae mala,

dura belli). De a komorság nem mindig uralkodik kedélyén, s a

visszaemlékezések a kiállott szenvedésekre olykor csak sötét hát-

térül szolgálnak, még jobban kiemelve az életörömöt, mely felé a

költ szenvedélyes lelke egész hevével fordul, ha valamely szép

lány vagy fiu bilincseli le tekintetét vagy, ha a borozás élveinek

adja magát. A bor számára kiapadhatatlan forrása a vigasztalás-

nak. Majd az évszakok váltakozása készteti arra, hogy a serleg fölvi-

dámító hatalmához folyamodjék: a zord tél, mely a természetben

minden szépséget s életert kiölni látszik (fr. 34 : Tst (íév 6 Zeóc . .),

épúgy, mint a nyarat jelz Sirius föltünése (fr. 39: Té'flfs Trvsójiova^

oív(p tó ?áp áatpov rcsptTéXXsTat . . .), mely kínzó szomjúságot kelt

x
) Bécsi Emil magyar fordítása, Pest 1861.
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növényben, állatban s emberben egyaránt : s midn a tavasz köze-

leg, akkor is így szól

:

Év $1 xtpvate Tt5 jxeXtáSEo; otti rá/taia

xpi-^pa. (Bergk : Alcaeus 45. fr.)

mert eszébe jut, mily mulandó a szépség, az öröm, a boldogság.

Máskor ismét számzetésében kiállóit szenvedései jutnak

eszébe, keser emlékek gyötrik, melyek ell menekülend, megható

bensséggel kiált föl

:

xxt' ta; róXXa robotja; xe?áXa$ xax/eaTo) ajpov

xat xai' Tto -oX'ci) an[Seo; (Bergk : Alcaeus 92. fr.)

s újra a borban keres vigasztalást. Bármin gondja van, ezt tartja

a legcsalhatatlanabb orvosszernek (fr. 15: <páp(iaxov 8
5

ápiotov otvov

£vetxa(JÍvot<; jisítóathjv.)

Végre, ha valami nagy, örvendetes esemény történik, pl. midn
a gylölt Myrsilus meghal, azt hiszi ekkor is, hogy bor mellett

kell egész lelkét eltölt, túláradó érzelmeit kiönteni (fr. 20: Növ

5U>if) iteftóathjv . . .)

Ugyanezek a motívumok szerepelnek Horatius bordalaiban.

E dalok is valamely mélyebb elmélkedéssel állanak kapcsolatban,

melyet vagy az évszakok változása idéz el (a tél zordsága. Garm.

1. 9 : Vides, ut alta ; mulandóság : Carm. I. 4. Solvitur acris hiems,

és Carm. IV. 12. Iam veris comites), vagy a lelket mardosó gon-

dok (Carm. I. 18: Nullám, Varé, sacra; II. 11 : Quid bellicosus

Cantaber; III. 21 : nata mecum). Végre, ha valami olyas törté-

nik, a mi a költt kicsapongó jó kedvre hangolja, is, mint Alcaeus,

boros asztal mellé ül. (I. 37 : Nunc est bibendum . . II. 7 : ssepe

mecum • . • .)

De nemcsak ez általános vonásokban hasonlít egymáshoz a

két költ, hanem, daczára annak, hogy Alceeusból nagyon csekély

számú fragmentum maradt fönn, találunk több oly helyet Hora-

tiusban, mely egyenesen görög mesterétl van átvéve.

Nézzük csak Alceeusnál a skolionok els darabját, mely úgy-

nevezett Alcseus-strophában van irva s melynek els szakából csak

a két els sor maradt fönn, a második szak egészen

:

'Yet [xev 6 Zeií?, éx 8' ópávw [iiyas

)(eí|xci>v, TiE^áyaatv 8' úáxcov föat.
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xipjtaXXe tbv yeíjxcüv', éizí txh TtSei;

n5p, év 8s xípvai; oTvov áoei8&i>;

{xAt^pov, aura; á{jto\ x<5p<ra

aá>5axov ápci . . yvoaXXov. (Bergk : Alcaeus 34. fr.)

Kinek ne jutna e6zébe e sorok olvasásakor Horatiusnál

az L könyv 9. ódája, melynek els két versszaka csaknem fordítás

gyanánt hangzik, ha a felhozott töredékkel összehasonlítjuk :

1

.

Vides ut ulta stet nive candidum

Soracte nec iam sustineant onus

Silvae laborantes, geluque

Flumina constiterint acuto.

2. Dissolve frigus ligna super foco

Large reponens atque benignius

Deprome quadrimum Sabina,

Thaliarche, merum diota.

A versmérték azonosságán kivtíl azonnal szemünkbe ötlik,

hogy a képek, a zord téli id rajza, a befagyott folyók, a költ fel-

szólítása « dissolve frigus • és xá(3(3aXXe töv /eíjicüv', a barátságos tz
fölélesztése, a bven töltött bor a két költeményben azonosak ; hi-

ányzik azonban Alcaeusnál a hófödte hegy és erd képe, mely

valószínleg meg volt Alcaeus elveszett két sorában ; nincs meg
ellenben Horatiusnál a görögben elforduló megszólítás

autáp á{xo\ xópaa

jxáXSaxöv ájx^pt (tí5r
4 ?) yvó^aXXov

mely a latin vers második szakában el nem fért.

Alcaeus költeményébl nem bírunk ugyan többet az említett

6. sornál fölmutatni, de ismervén Alcaeus skolionjainak alaphang-

ját s különösen azt, mennyire szereti a lakomára való felhívást az

idjárással hozni kapcsolatba (39. 40. 45. fr.), nem lesz nehéz a

verset képzeletben kiegészítenünk. Miután az els versszak a zord

telet rajzolja, a második ezzel ellentétben a meleg szobában társát

lakomára szólító költt tünteti föl, a folytatás alig lehet más, mint

intelem arra, hogy mit sem tördve a nyomasztó gondokkal, míg
éltünk engedi, vigadjunk.

Ha e mellett még tekintetbe vesszük, hogy a két költnél

mennyire sorról-sorra egyez a két els versszak, az egésznek expo-
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sitiója, azt a valószíntí következtetést vonhatjuk, hogy itt is egy

egész alcaeusi skoliont utánzott Horatius, még pedig a feszméhez,

a gondolatmenethez s képekhez ragaszkodva, tehát sokkal szoro-

sabban követve az eredetit, mint a fönnebb tárgyalt hazafias

ódában.

Nem hagyhatjuk végre figyelmen kivl azt az érdekes körül-

ményt sem, hogy mennyire igyekszik a római költ az t környez

tájról kölcsönzött képek által (a Soracte hegye, a sabina diota) a

görög költeményt mintegy áthelyezni az itáliai ég alá.

Érdekes példa az I. könyv 18. ódája is, melyet a költ Varas-

hoz intéz s t szlültetésre intvén, így kezd

:

Nullám, Varé, saora vite prius severis arborem.

Szórói-szóra megegyez evvel (még a versmérték is ugyanaz),

Alcaeus következ fragmentuma

:

Mr^sv cXXq ouTEÚarjs rcpÓTSpov Öevptov áujr&<»>.

(Bergk. Alcaeus fr. 44.)

A görög költeménybl ezen egyetlen, véletlenségbl fönntar-

tott soron kivül egyebet nem ismerünk, de, hogy Horatius nemcsak

ez egy sort utánozta belle, bizonyítják az ódában elforduló egyes

gondolatok, melyek egyeznek Alcaeusnak a borra vonatkozó, más

helyen kifejezett gondolataival. Feszméje a horatiusi költemény-

nek az, hogy

Siecis omnia nam dura deus proposuit, neque

Mordaces aliter difugiunt sollicitudines.

Ugyanezt tekinti Alcaeus a bor legfbb erényének, a mint a

41. fragmentumában kifejezi

:

oivov y«P -EfteXatí xoc\ Aío; uToí XocSixáSea
ávSptójzoiaiv eoíox'.

Midn Horatius a bor rossz hatásait rajzolja, így szól

:

subsequitur caecus amor sui,

Et tollens vacuum plus nimio glória verticem.

Ugyanezt, t. i. hogy a bor a mértéktelenül ivót oktalan negé-

dességre tüzeli, említi fel Alcaeus azon fragmentumban, melyben a

részegeket rajzolja

:
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.... Aoxíuot o' aptatoí E[AjiEvai

^lúvcuv. (Bergk : Alcaeus fr. 50.)

De legkétségtelenebltül tünteti föl Alcaeus hatását az utolsó sor

:

Arcániquejides prodiga perlucidior vitro
y

melyben a kép Alcaeus 53. fragmentumából van átvéve :

Ofvo; f*P avSpttíTSQl? í í R T p V

s mintegy bvebben magyarázva az arcani prodiga fides által,

melylyel Tzetzes magyarázata, ki a töredékeket számunkra fönn-

tartá : Oí otva>trévte<; tá tod Xofiajioö árcóppijta ix<paívoootv (Lycophr.

v. 212), 1
) annyira megegyez, hogy itt a közvetlen hatást bizonyos-

nak fogadhatjuk el, st idézhetünk e gondolathoz magából Alcseus-

ból is egy fragmentumot

:

Olvos, w <pOl£ jsoíÍ, xa\ áXáSsa. (Bergk: Alcaeus 57. fr.)

Ugyancsak Alcaeusból van véve a gondolat, melyet Horatius

II. k. 11. ódájában kifejez :

Quid aeternis minorem

Consiliis animvm fatvjas /

Cur non sub alta vei platano vei hao

Pinu iacentes sic temere et rosa

Canos odorati capillos,

Dum licet, Assyrioque nardo

Potamus uncti /

Ugyanez a gondolat, t. i. az emberi gondok hiábavalósága és,

a bornak enyhít szerül fölajánlása található a görög lyrikus ezen

töredékében

:

Ou /pf
(
xáxotat SOjaov ímxpÍTzw

^poxö'J/U[jL6v yap ouÖev áaátxevot,

<u B6xyt, ©ápjxaxov 8' ápiTcov

oívov Evstxajjt^voií |xE^Ja57jv. (Bergk: Alcaeus 35. fr.)

A kép ugyan a két költnél különbözkép van kiszínezve, de

maga a gondolat nemcsak e helyen van Horatiusnál kifejezve,

hanem ilynem költeményeiben uralkodónak mondható, úgy, hogy

Alcaeus hatását e helyen is bizonyos gyanánt fogadhatjuk el. V. ö.

még a fönnebb idézett 42. fr. (Canos odorati capillos . , . uncti.)

L. Bergk az 53. alcaeusi fragmentumhoz.
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Alcaeus nyomaira akadunk Horatius oly ódáiban is, melyben

valamely különös, örvendetes alkalom készteti a költt ivásra.

Alcaeus egyik hazafias ódáját (Bergk a £taata>Ttxá közé sorolja),

melyet akkor irt, midn Lesbos annyira gylölt tyrannusainak

egyike, Myrsilus, kit a költ, úgy látszik, leghevesebben üldözött,

meghalt, a diadalmas, kitör öröm hangjain igy kezdi:

Nuv yp7] {XE^üa^v xaí xtva rcpos píav

rtúvTjv, 1t:£107j xáx^avs MpsiXos. (Bergk : Alcaeus 20. fr.)

E sorok visszhangoztak Horatius lelkében, midn az actiumi

gyzelemrl értesült s az I. könyv 37. ódáját írta, mely épen ily

lendülettel indul meg

:

Nunc est bibendum, uunc pede liberó

Pulsanda tellus.

Hogy mennyire ragaszkodik Horatius mindenütt, hol a bort

énekli meg, Aktushoz, észrevette a magyarázó, Acro is, a ki pedig

nem fordít gondot arra, hogy Horatiust a görög lyrikussal ha nem
is kimeríten, de legalább annyira, mint Porphyrio, összevesse.

így pl. egyenesen Alcaeus hatásából igyekszik kimagyarázni a IV.

könyv 11. ódájának e helyét:

est in horto,

Phylli, nectendis apium coronis
;

melyre ezt mondja: Vei quia Alcaeus frequenter se dicit apio coro-

nari vei quia tardius deponatur, quiprandetapio coronatus. 1
) Nem

maradt ligyan fragmentum, melyben a görög költ a zellert emlí-

tené, de megelégedhetünk Pollux 2
) utalásával : 'Avaxpéwv . . . ats-

(pavoöothxt cprjoi xal áv7)rc<|>, ü>s xai Xarccpa) xal 'AXxato<; otkoi 8' Spa

xai a s X í v o t <;.

Horatius szerelmi költeményeiben nem ily uralkodó ugyan

Alcaeus hatása, de, úgy látszik, itt sem volt a költ mesterével

szemben teljesen önálló. Alcaeus 'Epwttxá czimü gyjteményébl

mindössze 7 fragmentum maradt meg, s mégis akadt köztük egy,

melyet, illetleg azon egész költeményt, melybl a fragmentum

(egyetlen sor) reánk maradt, Horatius minden valószínség szerént

egész terjedelmében utánzott. A kérdéses sor a következ:

x
) Acronis el Porphyrionis coinmentarii in Q. Horatium Flaccuin

Ed. Ferdinandus Haufchal. Berolini, 1864.
a
) L. Bergk jegyzete, 111. sz.
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y
Kjxe $£ÍXav, zjxz íraaav xaxoiaTojv Tssoe/oiaav

(Bergk : Alcaeus 59. ír.)

A költemény mértéke ionicus a minori (^ ^ -l. -r-). Ily mér-

tékben csak egy ódát írt Horatius, a III. könyv 12. ódáját, de oly

szorosan követve Alcaeust, hogy nemcsak a verslábat vette át, ha-

nem a strophaszerkezetet is. Ugyanis Hephaestio, ki a töredéket

fenntartá, kimutatja, hogy az Alcaeus-féle költemény 10 verslábból

álló strophákra volt osztható. Bentley e nyilatkozat alapján ren-

dezte Horatius kérdéses ódáját, s ezzel a strophaszerkezet kérdését,

mely addig annyi hiába való fejtörésre adott okot, fényesen meg-

oldá. Kitnt, hogy Horatius ódája, systema ionicum szerint írva,

négy tíz lábas versbl áll, képletben

:

alkalmazva a költeményre :

Miserarumst neque amori dare ludum neque dulci
|

mala vino laveve aut examiriari metuentes
|

patruae

verbera linguae.

A gondolatot tekintve is annyira megegyezik egymással a két

költemény kiindulása, hogy Alcaeus költeménye sem tartalmazhat

egyebet, mint a Horatiusé : egy félénk, tartózkodó, és szerelmében

épen ezért tehetetlenül eped leány képét, s a különbség mindössze

az, hogy Alcaeusnál a leány maga beszéli el szomorú sorsát, míg
Horatiusnál a költ szólítja meg a leányt és sajnálkozva szól hely-

zetérl. Egyébiránt vannak magyarázók, kik a Horatius költemé-

nyét is monológnak fogják fel s a második szakban lev megszólí-

tást (Tibi qualum Cytherese puer ales, tibi telas Neobule )

pathetikus önmegszólításnak tekintetik.

Hogy felsorolásunk teljes legyen, nem mulaszthatjuk el a

horatiusi eldobott pajzs történetének megemlítését sem. A görög

lyrában többször fordul ez el ; nevezetesen Archilochusnál elször,

ki így szól

:

'Aaruot uiv la'cuv Tt; áfáXAeTat, V
4
v ^apa Satxvw

£vto; áuLüjtA^tov xáXXtnov ovx tetíkw

autó; 5
T

I;eouvov Saváxou tAo;* i(J7z\; Ix€tv7j

l^izio- Éi-aüTis /.T^oojAat oO xaxúo» (Bergk : Arohilochus fr. 5.)

r
) L. Lucianus Müller már említett Horatius kiadásában : Libellus

de metris Horatianis.
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Másodszor Alcaeusnál; a hely, Bergk által különböz irók

utalásaiból összeállítva, így hangzik :

1í5; 'AXxoio;
v
Apyj,

v
Evx£a $' ou* xto; (auo^) áváxiopov s; rXauxtóftco

*lpov ívExp^aaaav
y
Arrtxoi. (Bergk : Alcaeus fr. 32.)

Harmadszor Anacreonnál

:

'A<j7cída f'-t'a; JioxajioS xaXXtpóou Tiap' o/Sa;.

(Bergk : Anacreon fr. 28.)

A horatiusi hely

:

Tecum Philippos et celerem fagam

Sensi reliota non bene parmula. (Carm. II. 7.)

leginkább Alcaeusra emlékeztet, ki ép oly kedélyesen, mint Hora-

tius, mondja el jó pajtásának, Melanipposnak, hogy a költ ugyan

megmenekült, hanem a pajzs, az bizony ott maradt, s épen nem
szabadkozik, nem igéri, hogy majd visszaszerzi még, mint Archi-

lochus.

Végül nem mulaszthatjuk el fölemlíteni Bergk egy gyanitá-

sát, 1
) melynek alapján Horatius egy helyét Alcseus-utánzatnak

mondja. Ugyanis Sehol. Theocr. VII. 112 mondja : 'AXxatóc cpTjoiv,

&ct"Eppo<; xáXXiaTos írota^v, de nem magának a költnek szavait

idézve. Ha megvizsgáljuk a helyet, melyhez a scholiasta Alceeust

idézi

:

ETíj; 8' 'Heovwv usv ev r'ópeat ysíuotTi jie'aaw

°E(3pov nap kotkuov TE^paajjtevov 2
)
íyyúSev apxtw.

s melyben Alcseus-utánzatot lát s összevetjük Horatius két helyével,

nevezetesen Epist. I. 3 ; 3 :

Thracane vos Hebrusque nivali compede vinctus (3. sor.)

vagy Carm. m. 25. 8—12.
Non secus in ingis

Kdonú stupet Euhias,

Hebrum prospiciens et nive candidam

Thracen ac pede barbaro

Lustratam Bhodopen

*) L. Bergk: Alcaeus 109.

a
) Bergk javítása ; máshol TETpauusvov vagy TexpajxuEvo;.
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a föltn hasonlatosság természetszerleg azon gondolatot ébreszti

bennünk, hogy itt mind a két költ közös mintát követett, s ha ez

így van, reminiscentiának tulajdoníthatjuk, hogy Horatius annyi-

szor emlegeti az Alcteustól megénekelt Hebrust 1
) s ezzel kapcso-

latban Thraciát. A mi Alcaeust illeti, az életrajzára vonatkozó sze-

gényes források (Arist. Pol. III. 9. Strabo XIII. p. 617 Diog. Lsert.

I. 74. 76) sehol sem említik ugyan, hogy Thraciaban járt volna,

de, midn pártja bukása után Lesbosból menekülni kényszerivén,

oly hosszú ideig bujdosott, Thraciát is meglátogathatta: erre vall

a Theocritus scholiastája idézett helyen és a 34. fr., hol oly ke-

mény telet ír le, min Lesbos ege alatt nem volt.

A föntebbiekben lehet gonddal elszámláltuk azon helyeket

Horatius ódáiból, melyeknél Alcaeus közvetlen hatása mutatkozik,

s kiemeltünk néhány jellemz vonást, melyek ugyancsak a görög

költ mveibl kerültek Horatius költészetébe. Kielégít eredmény -

nyel semmi esetre sem kecsegtethetjük magunkat. Csak arra kell

gondolnunk, hogy Alcaeus versei legalább is 10 könyvet tettek ki*)

s hogy ebbl mindössze 1 55 idézet maradt meg, melyek közül egy

sem képez teljes költeményt! Ha e kevés fragmentum közt is annyi,

Horatiusra emlékeztet helyet találhatunk, elképzelhetjük, mily

nagy lehetett azok száma az elveszett mvekben, s beláthatjuk,

mennyire hiányos a rendelkezésünkre álló segédeszközökkel össze-

állítható kép a két költ viszonyáról.

Mégis ha összevetjük magának Horatiusnak e tárgyra vonat-

kozó, világosan szóló nyilatkozatait a scholiasták tanúságait, a

fönnmaradt görög töredékekben található ide vágó helyeket, s kü-

lönösen, ha ez utóbbiakat más görög lyrikusok mveiben található

s Horatiusnál utánzott helyekkel összehasonlítjuk; ha a létez

források segélyével lehetleg kiegészítjük magunknak Alcaeus éle-

tének s költészetének képét s így keressük közte s Horatius között a

rokon vonásokat ; kétkedés nélkül kimondhatjuk, hogy Alcaeus az,

ki a görög lyrikusok közt Horatiusra legmélyebb hatást tett, s kit

a római költ öntudatosan mintául választott. A többi lyrikusok

-

ból legföllebb egy-két felötl képet, szép gondolatot vesz át (külö-

nösen szerelmi költeményeiben Ancreonból), legtöbbször csak egy-

\) Carm. III. 25; I, 25; Ep. I. 16. 13. Ugyancsak Alcaeusra vall-

hatnak Anth. Pal. VII. 542 ós IX. 56.

2
) L. Athenaeus : 'AXxoíq; .... xát h xw oexá-rw. (XI. 481. A).
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egy reminiscentia vall hatásukra,míg Alcaeusból egész költeményeket

utánoz, st bordalainak alaphangját és fmotivumait is tle köl-

csönzi.

Nevezetesen akkor, midn Horatius pályáját, mint lyrai

költ megkezdi, midn nincs még a mvészet teljes birtokában,

midn még szükségét érzi bevégzett tökéletesség mintáknak, tehát

Kr. e. 30. 29. és 28-ban írt ódáiban, egész költeményeket kölcsö-

nöz Alcaeusból s követi azt majd nyomról nyomra (I. 10) majd

csak a feszmét tekintve. Késbb, mikor tehetsége gyakorlás által

már megizmosúlt, csak egyes képeket vesz át, csak reminiscentiákat

használ, s többé nem követi a mester szavait, hanem mvészi for-

máját teszi magáévá.

De ott, hol a bort énekli meg, sohasem szabadulhat meg tel-

jesen a mester hatása alól. Alcaeus gondolatai visszhangoznak

lelkében, midn az évszakok változásai, a zord tél vagy a mulandó

szépség tavasz inti a mámor élvezetére, vagy, midn a nyomasztó

gondok ell keres menedéket a pohár fenekén. is, mint Alcaeus,

mindenek eltt szlültetésre inti barátját, de egyszersmind óvja

attól, hogy az isteni adománynyal visszaéljen. Mint Alcaeus, leg-

jobb orvosságnak tartja ugyan a bort minden bú ellen, de nem
felejti, hogy oktalanul fecsegvé s kötekedvé is tesz. Alcaeus-szal

kiált fel, midn az actiumi csata híre kitör örömre hangolja, az

I. könyv 37. ódájában, legkorábbi ódái egyikében : Alcaeus módjára

bort hozat, midn a tavasz közeledtét látja, a IV. könyv 12 ódájá-

ban, utolsó ódái egyikében.

Midn azonban Horatiust, mint Alcaeus utánzóját emlegetjük,

nem szabad szolgai utánzásra gondolnunk. Ha a római költ vala-

mit átvesz, egyszersmind mvészi czéljaihoz képest átalakítja azt.

Még a mértéket sem hagyja meg úgy, a mint a görög költknél ta-

láljuk, s nevezetesen az alcaeusi stropha szabályait a metszet pontos

használata által teszi szigorúbbakká, s ha egész terjedelemben

utánoz valamely költeményt, nemzete viszonyaihoz igyekszik azt

alkalmazni ; a mint már egyszer mondottuk, mintegy áthelyezi az

itáliai ég alá.

Azon bens rokonságot, mely az alcaeusi skolionok s Hora-

tius bordalai között van, sem szabad úgy értenünk, mintha Hora-

tius költeményei egyszer másolatai volnának a görög eredetinek.

A rokonság mellett rögtön föltnik a különbség is a két költ közt,

ha az alcaeusi fragmentumokat figyelmesebben vizsgáljuk. Alcaeus

Philologíai Köslny. VHI. 9. 10. ftl
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lyráját, mint az eeol lyrát általában, az érzelem viharos ereje, a
kedély legtöbb mozgalmának szenvedélyig való fokozása, az egyé-

niségnek mindenben korlátlan nyilatkozása jellemzi. E tulajdono-

kat Horatiusban hiába keresnk s Bernhardy 1
) erre czóloz, midn

azt mondja Alcaeus skolionjairól összehasonlítva a római költ
bordalaival : «Die Horazische Nachahmungen dieses Theiles (C. I.

9. 18.) klingen unendlich zahm und bürgerlich gegen die stürmi-

sche Lustigkeit in Bruchsi ücken, wie fr. 27. » Müller Görög iroda-

lomtörténetében egyenesen hibául rójja föl ezt a költnek. «Mennyire

meghaladják — úgymond — e költemények Horatius ódáit

!

mellyeknél, bármily bámulandó a gondolatok finomsága s a kivitel

szépsége, hiányzik az, a mi jellemzetté az eeol lantos költészetet,

a h szenvedélyek kifejezése.

»

E véleményt, mint a horatiusi költészet lényegének félreis-

merésén alapulót, semmi esetre sem fogadhatjuk el. Ha Horatius

nem akart volna egyebet, mint utánozni a görög lyrikusok reme-

kebb darabjait, is a lenézett «imitatores, servum pecus» közé

volna számítható, és minden bizonynyal messze elmaradna mintái

mögött, de, hangsúlyozzuk, bármily nagy is a küls hasonlatosság

valamely alcaeusi skolion és egy horatiusi óda közt, lényegökben na-

gyon különböznek egymástól. A lceeus költészete egyéni élményeken

alapul s egyéni érzelmeknek ád kifejezést, becse subjektiv igazságá-

ban, a költ kedélyhangulata hü visszatükrözésében rejlik ; Hora-

tius ellenben mindig, mint a józan életbölcsesség költje, áll

elttünk, 8 így nála természetszerleg nem az érzelem, hanem a

reflexió az uralkodó. Alcseusnál egy mélyen érz szív közvetlen

nyilatkozása hat reánk: Horatius tanítani akar meggyzdéssé
érlelt életnézeteinek költi alakba való öltöztetésével. Ha igazsá-

gosak akarunk lenni, csakis e szempontból szabad költészetét

megítélnünk. 2
)

így fogva fel a kérdést, kettrl gyzdünk meg. Egyrészt

világosan láthatjuk, hogy a szó szoros értelmében vett eredeti köl-

tészet mennyire nem fejldhetik ki oly irodalomban, melynél a

*) Grundrisa der griech. Litteratur, 3. Bearbeitung. 1867, 669 1.

*) Bernhardy már idézett mvét: Horaz will als Reálist und als

Dichter der resignirenden Lebensweisheit beurtheilt sein; er steht fertig

vor und gegenüber seiner Gesellschaft, verzichtet daher auf den Glanz des

individuellen Pathos und auf die subjektiven Interessen. (669. 1.)
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nemzeties költi alap hiányzik. Hogy egy, a nemzeti szellemet a

maga tökéletességében kifejez költi lángész létrejöhessen, ahhoz

századok elmunkálata, száz kisebb szellem alapvet mködése
szükséges. Horatius ezt nem találta meg saját népe irodalmában,

s hogy valami élvezhett hozhasson létre, szorosan ragaszkodnia

kellett egy idegen nép gazdag költészetének formáihoz s elre is

lemondania arról, hogy valódi, nemzeti terméket hozzon létre. De
másrészt csodálkoznunk kell azon, hogy, midn az idegen formát

átvette, annak korlátain belül ennyire is önálló tudott maradni s

olyat hozni létre, a mi sok tekintetben mégis új volt, s ha nem is

nemzeti érvény, de a kor mvelt társadalmának megfelel. Ezt

pedig annak köszönheté, hogy a bölcseimi elemnek tudott a lyrá-

ban érvényt szerezni, s a mvészet e nemében sem az eltt, sem
azóta felül nem multa senki. Ritka nagyságát különben mi sem

bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy, valamint eldök

nélkül fogott a görög lyrai formák meghonosításához a római iro-

dalomban, épúgy számba vehet követk nélkül maradt. 1
)

Nkmbthy Géza.

Erdélyi czigány népdalok.

V.

The me térne* hávávás,

Me ketáne hávávás

;

Párne máráklyi ehás,

Pe ná shil mán hávelás.

Ha fiatal volnék,

Katonának mennék

:

Császár adna kenyeret,

Szállást, jót és meleget.
Dr. Wlislocki Henrik.

*) Horatiusnak az egész görög irodalomhoz való viszonyát tárgyalja

Arnold értekezése : Von den grieobischen Studien des Horaz. (Programm

der lateinischen Hauptschule zu Halle 1854/55 és 1855/56.) De minthogy

e mben az alcaeusi fragmentumok egybevetése horatiusi helyekkel nem
teljes, fölfogásom pedig a két költ közti viszonyt illetleg az Arnoldétól

lényegesen eltér, nem tartottam haszontalan munkának e speciális kérdés

kidolgozását.

6J*
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FAUST ÉS ROKONAI.

III.

Sokkal könnyebben elintézhet a Cyprianus-legenda l
) viszo-

nya a XVI. századi német Faust-mondához.

Elre bocsátom a legenda rövid tartalmát.

Krisztus mennybemenetele után élt Antiochiában egy Justina

nev szép leány, ki ablakából Praylius diakónus prédikáczióit Isten

nagyságáról és a Megváltóról hallgatta. A keresztyén hitszónok

beszédei annyira meghatották t, hogy nemcsak maga lett keresz-

tyénné, hanem még szüleit is rábírta, hogy az új vallást elfogadják.

Atyja, Aedisius, az antiochiai keresztyén hitközség presbytere lett

és másfélévi hivataloskodás után meghalt.

Justina, a szent szz, ezután is sokat járt az Úr házához.

Ekkor egy Aglaidas nev, nemes származású és gazdag, de feslett

erkölcs és élet pogány ifjú, megszerette és nül kérte Justinát.

De ez visszautasította t, mert csak Krisztus menyasszonya akart

lenni. Ekkor Aglaidas erszakkal akarja Justinát elragadni. Meg-

lesi t, midn a templomba megy, megragadja és karjaiba veszi,

hogy magával vigye. De Justina a kereszt jelével visszautasítja, a

földhöz vágja és csúfosan elveri a pogányt, mire megszabadult és

akadály nélkül az Isten házába mehetett.

Aglaidas most nemcsak szerelembl, hanem bosszúból is

Cyprianus varázsló máguszhoz fordul, — ki már mint gyermek az

ördögnek volt szentelve és azóta sok és iszonyú gonoszságokat

mívelt a daemonok és rossz szellemek segélyével, — és nagy kin-

cseket igér neki, ha Justinát szerelmének hajlandóvá teszi. Cypria-

nus 2
) ezt megígéri és rögtön megidézi azt a daemont, ki Ádámot

*) A Cyprianus-legendának eredeti görög szövege teljesen le van for-

dítva Zahn Tivadar könyvében : Cyprian von Antiochien und die dctttsche

Faustsage, Erlangen, 1882, 21—72. 1. — A legenda els könyvének eredeti

görög szövegét, mely eddig még ki nem volt adva, közli Zahn u. o. 136

—

153. 1. — E könyvnek különben fczélja kimutatni, hogy a Cyprianus-

legenda a legnagyobb befolyást gyakorolta a német Faust-monda keletke-

zésére és megalakulására.
u

) A legenda második könyvének egy kis mellékmondata szerint Cyp-

rianus maga is beleszeretett .lustinaba. — E motívumot a késbbi hagyo-

mány továbbfejlesztette és Calderon utóbb színmüvének középpontjává tette.
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és Évát és Káint bnösökké tévé, és megparancsolja neki, hogy

Justinát a görög ifjú hatalmába kerítse.

És Justina felébredt a nap harmadik órájában és érezte tes-

tének tüzében, hogy az ördög ellene tör. Ekkor az Istenhez fordul

imájával és megjelöli egész testét a keresztnek jelével, mire a dá-

mon szégyenkezve távozni kényszerült.

Midn Cyprianus megtudta, hogy ez a daemon oly gyenge,

ersebbet idézett fel, hogy a szent szüzet meghódítsa. De Justina

ezt is a kereszt jelével és Krisztus nevével menekvésre kény-

szeritette.

Most a harmadikat, a dsemonok dsemonját küldte Cyprianus

Justinához, de ez is látta a kereszt jelét és remegett és futott, és

bevallotta a mágusznak, hogy a keresztre feszített Krisztus er-

sebb minden daemonnál. Midn Cyprianus ezt hallotta, elzte a

daemonokat, megégette varázsló bvészkönyveit és elhatározta,

hogy Krisztust keresi. Elment az Úr házához és keresztyén lett

és ötven nap múlva már diakónus volt és csodákat mívelt lel-

kes szónoklatával. Es végre Antiochia püspöke lett ós Justinának

nevezte azt a szüzet, kinek eddigi neve Justa volt, és diakonissává

tette t.

Ekkor a kelet comese, Eutolmius, nagyon megharagudott,

hogy Cyprianus és Justina annyi hívt szereznek Krisztusnak és

teljesen megdöntik a pogány Istenek hitelét; azért lánczra verette

a szent püspököt és a diakonissát és elvitte ket Damaskusba. Itt

kínoztatta ket, hogy Krisztustól elvonja ezen hiveit, de k a leg-

nagyobb fájdalmak közepette is csak Istent és megváltó fiát dicsí-

tették. Aztán izzó szurokba tétette ket, de a szentek a kereszt

jelével mentek az izzó szurokba és ez nem bántotta ket. Ekkor

Athanasius, a bálványok papja, is közeledett a tzhöz, melyben

azok sértetlenül és fájdalom nélkül ültek, és álistenei nevével lépett

a tzre, hogy a keresztyének istene fölött gyzedelmeskedjék; de

a tz megragadta t és a bálványimádó iszonyú kínok közt kiadta

lelkét.

Ekkor a comes Caesar Claudiusnak bejelentette a történte-

ket és kérdést tett, hogy ezekkel a keresztyénekkel, kiken sem kín-

zás, sem tz nem fog, mit tegyen. És a Caesar megparancsolta a

comesnek, hogy végeztesse ki ket. Erre Eutolmius Nikomédiába

vitette Cyprianust és Justinát és lefejeztette ket, 490. szeptember

26. Holttestüket a ragadozó állatok zsákmányául temetetlenül he-
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vertette, de hiv keresztyének meglelték és összegyjtötték a
szent tetemeket és elvitték azokat Rómába.

Ez a szép legenda egy három könyvbl álló IV. századi görög

elbeszélésben maradt fönn. Az els könyv elbeszéli Justina kísér-

tését és Cyprianus megtérését, a második tartalmazza a magusz
bünvallomását, a harmadik végre a szentek vértanúi haláláról szól.

Hogy ez a három könyv nem tartozik eredetileg együvé, és hogy a

hagyomány már Nazianzi Gergely óta az antiochiai Cyprianust a

karthágói Cyprianussal összetévesztette és összekeverte, — ez nem
érdekel bennünket ez alkalommal; épen oly kevéssé a legenda

történeti alapja és Cyprianus vértanúságának éve. 1
) A legenda

nagy népszerségét bizonyítja és más oldalról bizonyára még
fokozta e népszerségét az az ismeretes tény, hogy Eudokia csá-

szárné (Athenais), II. Theodosiusnak neje, 2
) a legenda három köny-

vét három énekre terjed hexameteres költeményben dolgozta föl.

De ezen verses müvébl csak egyes töredékek maradtak reánk.

A legenda alapeszméje épen nem kétes : a keresztyénség dia-

dala a pogányság fölött, mely Cyprianusban képviselve van. Cyp-

rianus az antik élet minden szellemi eszközével és erejével száll

szembe az Üdvezít vallásával és — elbukik. Cyprianus philoso-

phus, mágusz és a keresztyénség heves ellensége ; e három elem

alkotja a neoplatonismust, mely a keresztyénség utolsó komoly

ellenfele volt az óvilág körében. Vallomásaiból tudjuk, hogy már
mint gyermek Apollónak volt szentelve, még igen fiatal korában

beavattatott a Sárkány és Mithras mysteriumaiba, a legmélyebb

titkokat tanulta Egyptomban és Chaldaeában és hogy végre magá-

val a sátánnal szövetkezett, a ki megígérte neki, hogy élete után fe-

jedelemmé fogja tenni és azonnal hatalmat adott neki a dasmonok

fölött. Cyprianus ezeknek segítségével sokat tett, mit késbb isten-

telennek és bnösnek volt kénytelen elismerni; de midn e daemo-

nok Justinával szemben gyengébbeknek bizonyultak mint Krisztus

*) Mind erre vonatkozólag 1. Zahn Tivadar fent idézett könyvének

harmadik fejezetét, p. 73— 109: Literarische und geschichtliche Untertu-

chung der drei fíiicher. — Azt mégis megjegyzem, hogy Justina alakja ós

története voltaképen csak másolata ikoniumi Thekla alakjának és történe-

tének. Ezt a Theklát Heyse Pál legszebb epikus költeményének tette bsévé.
3
) V. ö. Férd. Gregorovius, Athenais, Qeschithte einer byzantini*chen

Kaiserin, Leipzig 1882, és e könyvrl írt ismertetésemet, Budapesti Szemle,

XXXn. köt., 156—160. U.
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neve és tana, Cyprianus elvált álhitétl és a Megváltó vallását fo-,

gadta el, melyért utóbb küzdött, szenvedett és meghalt.

Ennyiben foglalható össze a Cyprianus-legenda tartalma s

alapeszméje.

Ha már most e legenda viszonyát a Faust-mondához kutat-

juk és kérdjük, vajon mennyiben lehetett az ó-keresztyén hagyo-

mány a XVI. századi titanikus elbeszélésre befolyással, illetleg

:

melyek e két hagyomány egyez vonásai, — nem találunk egyebet,

mint a hsvek szövetségét az ördöggel, azaz a monda épen azon

elemét, mely a keresztyénség megalapítása óta annyira el volt ter-

jedve, hogy azt a német népnek semmiképen sem kellett épen a

Cyprianus-legendából merítenie. Az a felfogás, hogy a ki nagysze-

rt, csodálatost, lehetetlent — természetesen mindig a kor szelle-

mében és a hiszékeny nép felfogása szerint 1
) — mivel, ezt csak az

ördög segélyével teheti, oly népszertí volt, hogy a középkorban a

sátánnal való szövetkezést tudósokról és császárokról, dúsgazdag

emberekrl es veszedelmes ncsábítókról, st egyházi férfiakról és

még pápákról is mesélték a babonás népek. A Faustmonda legjel-

lemzbb vonása, hogy a hs a szövetséget határtalan tudásvágyból

köti, mivel minden tanulmánya daczára az emberben és a világban

csupa megfejtetlen rejtélyeket lát, — ez a jellemz vonás teljesen

hiányzik a Cyprianus-legendából, melynek dönt befolyását a Faust-

monda alakulására vagy épen e két hagyomány eredeti azonossá-

gát azért határozottan tagadnunk kell.

Némileg másképen állana a dolog, hogyha nem egyenesen és

közvetlenül a Cyprianus-legendáról, hanem e legendának azon fel-

dolgozásáról volna és lehetne szó, mely Calderon egyik legérdeke-

sebb drámájában, A csodatev mágu&z (El mágico prodigioso) czímü

színmben fekszik elttünk. Csakhoyy természetesen Calderon

drámája., melyet a,nagy spanyol költ 1637-ben írt és mely csak

1663-ban jelent meg elször (El maximo prodigioso czímmel)

nyomtatásban, nem gyakorolhatott befolyást a majd egy évszázad-

dal idsb Faustmondára,— dn nem gyakorolt befolyást még Goethe

drámájára sem. Goethe 1790 ig, midn a Faust els töredékét ki-

*) Már Diderot mondta (az Encyclopédieben) Paracelsusról, hogy

•bvésznek tartották, a mi ma annyit jelent, hogy kortársai szamarak

voltak*.
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adta, csupán nézbl ismerte a legnagyobb spanyol drámaköltt, 1
)

kit utóbb oly nagyra becsült. Csak 180a óta,8) midn a romantikus

') Calderon általában igen késn lett Németországon ismertté, mint

Lope de Vega és Moreto is, bár néhány darabjának fordítása vagy átdol-

gozása (de nem az eredetibl) és színrehozatala már a XVIII. században

kimutatható ; st valószínen Calderonnak Az élet álom ez. drámáját kell

értenünk azon darab alatt, melyet az angol komédiások 1674-ben és 1690-ben

Drezdában Prinz Sigismondo és Prinz Sigismund in Polen czímek alatt

szinrehoztak, valamint a következ dráma alatt is : Der königliche Prinz

aus Polen Sigismundus oder das menschliche Lében wie ein Traum. Nach
dem Holhindischen (!) von Chr. H. Postely componirt von Conradiy mely

Hamburgban 1693-ban megjelent A XVIII. században a Zalameai biró két

átdolgozásban is került a német színre, mind a kett a negyvenes években

:

Schröder lefordította Amtmann Graumann oder Begebenheiten auf dem
Marsch, és ifj. Stephanie Der Oberamtmann und die Soldaten czímmel.

Az élet álom 1750-ben és 1760 ban egy olasz és 1782-ben egy franczia for-

dítás alapján fordíttatott németre, az utóbbi e czímmel : Sigismund und
Sophronie oder Grausamkeit aus Aberglauben. Mind e fordítások színre is

kerültek, st egyenesen a színi eladás számára készültek. És 1750 körül

Leasing maga is akarta e drámát lefordítani, és talán az hatása alatt

jelent meg: Das menschliche Lében ist ein Traum. Trauerspiel von Neu~

berin, Wien 1761. Végre megemlítem, hogy Zachariae és Gártner 1770-ben

Linguet után adtak ki spanyol drámákat Spanisches Thealer czímmel, és e

gyjteménybe Calderontói is vették föl a következ négy darabot : Der

Verschlag (El escondido y la tabada), Es geht erwiinscht (Mejor esta que

estaba), Die Liebe versteht heinen Spass (No hay burlas con el amor) és

Die bestrafte Entführung (El alcalde de Zalamea) ; hogy Becker Buprecht

Schauspiele nach spanischen Originalen czímmel 1783-ban két calderoni

drámát közölt: Der verstellte Sternseher (El astrólogo fíndigo) és Es ist

schlimmer als es ivar (Peor está que estaba), mely utóbbit Meyer is lefor-

dította Der Schutzgeist czímmel, 1793; ós hogy Werthes és Gotter 1777-ben

ós 1781-ben Gozzinak több drámáját fordították németre, melyek Calderon

darabjain alapúinak. — De e fordítások mind második kézbl származtak

és mübecscsel nem birtak. Csak 1802-ben jelent meg Calderon els drá-

mája igazi mfordításban: Die Andacht zum Kreuz (La devocion de la

cruz) Schlegel Ag. Vilmostól, mely Goethét egészen elragadta, és a követ-

kez évben ugyanazon fordítótól : Uber allén Zauber Liebe (El major en-

canto Amor) és Die Schiirpe und die Blume (La vanda y la flór). Ez
utóbbi darabból már az 1757-ben ifjan elhalt Cronegk is fordított le egy

jelenetet (Schriften, 1760, L).

*) Goethe munkái (Hempelféle kiadás) XXVII. köt., 1. fele, 78. 1.

(aSchlegelféle Andacht zum Kreuzr6\) és XXIX, 603. 1. (a Griesfóle Tochter

der Luftról, melyet nagyon magasztal). Goethe igen nagyra becsüli Calderont

és sokszor állítja Shakespearerel egy sorba, pl. XIX, 164 és XXXI, 117.
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iskola emberei Calderon darabjait egymásután németre fordították,

ismerkedett meg az egyes drámákkal, és csak 1812 ben, 1
) tehát

teljes Faust-tragédiája els részenek megjelenése után, a Csoda-

tev máguszszal, mely ezen évben Einsiedel Frigyes Hildebrand

weimari kamarás fordításában megjelent. Tehát Goethe Faustjára

nem gyakorolt Calderon müve befolyást, valamint megfordítva

majdnem biztossággal állíthatni, hogy a spanyol költ nem tudott

a Faustmondáról, mely ugyan nagyon gyorsan terjedt el Európában,

de épen Spanyolországban a XVII. században ki nem mutatható.

így tehát Calderon drámájáról nem is kellene ezen dolgozat-

ban szólanom, mely nem a Goethe remekével, hanem az eredeti

Faust-mondával foglalkozik. De mivel a Cyprianus-legenda épen

csak Calderon müve útján lett szélesb körökben is ismertté és

mivel e drámát rendesen « Spanyol Faust»-nak nevezik, néhány

szóval ezen mrl is meg akarok emlékezni, természetesen csak a

cselekvény lényegére, hogy úgy mondjam, faustikus elemeire

szorítkozva.2
)

Calderon színmüvét a Cyprianus-legendából vette, de termé-

szetesen nem a legenda eredeti forrásából, melyrl fent szó volt,

mert 1637-ben ennek sem görög szövege, sem latin fordítása nem
volt még kinyomatva. De Viennei Adónak elbeszélését sem hasz-

nálhatta (Suriusnál, De probatis Sanctorum historiis, Tom. V., Colo-

niae, 1574, p. 351—359 : Vita et Martyrium SS. Cypriani et Justinae,

autore Simeoné Metaphraste), legalább nem egyedül ezt, mint

Düntzer Henrik állítja, mivel Ado csak a régi legenda els és har-

madik könyvének kivonatát adja, Calderon pedig a második köny-

vet is használta. Calderon forrása a középkor egyik legnépszerbb

és legelterjedtebb mve volt, a Legenda axirea vagy História Lom-

bardica, melyet Jacobus de Voragine a XIV. században összeírt ós

melyben Cyprianus és Justina története De sanda Justina Virgitw

czímmel a régi eredeti Cyprianus-legenda alapján egy kissé rövi-

*) Goethe téved, midn XXVII, 204 azt állítja, hogy Calderon e

drámaját már régebben olvasta Gries fordításában, mert ez utóbbi csak

1816-ban jelent meg.

*) Fleg teljesen mellzöm a darab komikus cselekvényét, mely —
a spanyol dráma szokása szerint — abban áll, hogy Cyprianus inasai bele-

szeretnek Justina szolgálójába, Liviába, és ezen viszonyukban parodizálják

uruknak történetét.
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den, de elég ügyesen van kivonatozva. A Legenda aurea Diocletian

császár idejébe teszi a szentek vértanúi halálát, Galderon Decins

császár uralkodásába ; ez bizonyítja, hogy a spanyol költ Nazianzi

Gergelynek 379-ben tartott beszédét is ismerte, mely eredeti görög

szövegében és latin fordításban akkor már kinyomatva volt.

Gyprianus Galderonnál fiatal pogány philosophus Antiochiá-

ban, ki visszavonulva a világtól egészen és egyedül tanulmányai-

nak él. Most Pliuiusban olvasott egy definitiót Istenrl, mely gon-

dolkodóba ejti.
1
) Calderon nem mondja, hogyPlinius mely helyére

czéloz; de nem lehet az más, mint Histor. Natúr. II, 7 : Quapropter

effigiem dei formamque quaerere imbecilUtatis humanae reor. Quis-

quis est deus, si modo est alius (mint t. i. a nap, melyrl elbb szólt

volt), et quacunque in parte, totus est sensus, totus visíts, totus audi-

t*, totus animae, totus animi, totus sui. Ekkor idegen lovag jelen

meg eltte, természetesen a gonosz szellem, a daemon (t.i. Lucifer),

ki vitatkozásba bocsátkozik vele az istenrl. Gyprianus megtámadja

a polytheismus igazságát; a daemon felülemelkedik ugyan a nép

gyerekes mythologiai meséin, de alapjában védi a pogány hitet és

a jóshelyeket. De Cyprianus érvei hatalmasabbak, mint a daemonéi.

Ez hátrálni kénytelen és felteszi magában, hogy a szerelemmel

gyzi le a tudóst. Csak az imént vesztette el Justina lelkét, ki a
keresztyén vallást elfogadta ; ha Cyprianusban szenvedélyt ébreszt

Justina iránt, mind a kettn bosszút áll és mind a kettt vissza-

nyeri.

Ekkor Laelius és Florus, Cyprianus barátjai, kik mind a

ketten szeretik Justinát, párbajra kelnek, mely eldöntse, hogy a

*) Egészen így indái meg Calderonnak Los dos amantes del rielo

^Az égnek két szerelmese) ez. drámája (németül Chrysanthus und Daricu,

ford. Schack Adolf, Spanieche* Theattr, Frankfurt 1845, II. 269—47S. 1.),

melynek hse véletlenül János evangyéliomát olvassa s annak kezd mon-
datain töprenkedik. Ez a darab is a keresztyén vallás dicsítését czélozza.

A dráma forrása a Legenda aurea, cap. 152 : De sancto Crisanto et Daria,

Calderon általában szereti a drámai cselekvénynek ezen indító motívumát.

V. ö. El gran principe de Fez (Fez nagyfejedelme), melynek hsét a Ko-
ránnak egy állítása ejti zavarba ; továbbá Las cadenas del Demonio (A

daemon lánczai), melyben Licanort a Genesis els versei foglalkoztatják

;

végre El Josef de las mugeres (A nnem József), melyben Eugéniát

Helenus püspök megjelenése és beszédje mélyebb kutatásokra birják. Mind
e darabok a pogány hsnek megtérésével végzdnek és a keresztyénség

diadalát dicsítik.
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szeretett leány melyiköké legyen. A pbilosopbus ráveszi ket, hogy

a fegyvert félretegyék és t bízzák meg azzal, hogy a szép szz el-

határozását kieszközölje* Cyprianus tehát felkeresi Justioát, és

szenvedélyesen megszereti, de siker nélkül, mert Jnstina visszauta-

sítja t, kijelentvén neki, hogy csak a halálban tudná szeretni.

Cyprianus szenvedélyes szerelme mind ersebb lesz, mind jobban

foglalja el egész lényét. Á daemon ekkor valószínnek gondolja,

hogy e lelki állapotában könnyebben fogja megnyerhetni.

A daemon Cyprianus szeme láttára iszonyú viharból, melyet

maga támasztott vala, hajótört utas alakjában lép a hs elé és szá-

nalmat kelt benne, nemcsak utolsó balesetével, hanem élte történe-

tének elbeszélésével is, mely világos allegóriában a biblikus ördög

harczát és bukását Isten ellenében tartalmazza. Egyúttal elárulja,

hogy varázsernek hatalmában van. Cyprianus vendégszeretén

felveszi házában és nem sokára bevallja az idegennek, hogy sze-

rencsétlen szerelem annyira boldogtalanná teszi, hogy kész volna

Justináért lelkét is oda adni. A daemon szavánál fogja a philoso-

phust, és hogy hatalmáról meggyzze, megrepeszti a hegyet és fel-

tünteti benne az alvó Justinát. De midn Cyprianus feléje rohan, a

hegy bezárul és a daemon kijelenti, hogy elbb szerzdést kell vele

kötnie. A philosophus vért ereszt a karjából és megírja a szerz-

dést, mire a daemon kijelenti, hogy egy évig kell a mágiát tanulnia,

csak azután hódíthatja meg Justina szivét.
.

Az év leteltével Cyprianus oly tökélyre vitte a mágia mester-

ségét mint mestere. De sem , sem a daemon nem fognak hozzá, hogy

meghódítsák Justinát, hanem a Gonosz az ördögi szellemeit küldi

a szzhez, hogy tisztátalan gondolatokkal töltsék el a szívét és

tegyék Cyprianushoz hajlandóvá. De Justina egyedül az istenben

való hitével ós isten nevének kimondásával gyzedelmeskedik elbb

az ördögökön, utóbb magán a daemonon, ki, hogy a philosophust

kielégítse, káprázattál akarja ezt megcsalni. Cyprianus karjaiban

tartja az alakot, kit Justinának néz, de midn szerelmi hevében

lerántja köpenyét, csontváz áll eltte, mely így szól hozzá: «Ilyen

a világnak minden dicssége !»

A felbszült Cyprianus most magyarázatot követel a daemon-

tói, ki némi habozás után bevallja, hogy nincs hatalma Justina

fölött, mert a szüzet nálánál nagyobb hatalom védi, — a keresz-

tyének istene, kinek leírásában a philosophus Plinius istenére is-

mer. Cyprianus most visszaköveteli a szerzdést, mely érvénytelen,
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mert a daemon nem teljesítette annak feltételeit. A daemon ellentáll,

bevallja, hogy sátán, és azt állítja, hogy Cyprianus hiába lenne

keresztyénné, mert a keresztyének istene nem bocsátana meg neki,

mivel az ördögnek lekötötte lelkét. Cyprianus ezt tagadja és a szó-

vitából viaskodás lesz, melyben természetesen sátán az ersbik,

de mégis Cypr. gyz, midn a keresztyének istenét hívja segítségül.

Cyprianus megszabadult, de üdvözülni is akar : tehát keresz-

tyénné lesz és Justinával együtt, üldöztetve és elítélve a pogányoktól,

mint új hitének vértanúja hal meg, egyszerre Justinával, ki most

beváltja szavát, hogy csak a halálban szeretheti t. A vérpad fölött

megjelenik a deemon és elmondja, hogy isten parancsára ki kell

hirdetnie, hogy Justina ártatlan (a daemon ugyanis káprázatos cse-

leivel erkölcstelennek tüntette volt fel) és hogy a Cyprianus szer-

zdése meg van semmisítve.

Ez a fcselekvény vázlata Calderon híres drámájában, melyet

valóban helytelenül és kell alap nélkül neveznek spanyol Faustnak.

Mert e színmben nincsen semmi faustikus, titanikus; csak egy

küls közös vonása van e két mnek : a hs szerzdése a gonosz

szellemmel, melyet Satan szövetségesei mind a kettben saját vé-

rükkel írnak alá. De a szerzdés indokai és czéljai mind a kettben

annyira eltérk, hogy alig lehet ket összehasonlítani egymással.

Azt csak mellesleg említem, hogy a Calderon daemonjánál ügyetle-

nebb és bárgyúbb ördögöt nem is képzelhetni ; még a fenti rövid

vázlatból is kitnik, hogy semmit sem tesz, hogy nem is tehet sem-

mit, hogy tervei és nézetei mindig gyerekesek és nevetségesek.

Persze, Calderon szándékosan rajzolta ilyennek, mert csak ily

ördöggel szemben lehetnek az igazhivk mindig gyztesek. Az
világnézete és az közönsége pedig csak ezt kívánták.

Faust semmi tudományban, semmi hitben nem talál meg-
nyugvást, mert sehol sem képes az igazságot felfedezni, vagy felis-

merni; Calderon hse e tekintetben meren ellentétes alak:

Cyprianus ép úgy mint költje kétséget meg nem tr biztossággal

az egyház határozataiban, a dogmákban ismeri fel az igazságot, s

míg Faust a theologiát ép oly megvetéssel dobja félre, mint a többi

tudományos disciplinákat, a spanyol dráma hse a katholikus egy-

ház tanain áll és e tanokkal veri le a sátánt. Hogy mennyire nem
faustikus alak ez a Cyprianus, látjuk abból is, hogy nem ö hívja.,

kételyeinek eloszlatása és az igazság megszerzése érdekében, a dé-

mont, hanem hogy ez saját elhatározásából keresi fel a philoso-
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phust, midn Cyprianus Plinius egy oda vetett megjegyzése segélyé-

vel az igazságnak t. i. a katholikus vallásnak helyes útját megtalálni

készül. Az egész további cselekvény pedig nem a bit és a tudás

nagy problémái körül forog ; a kérdés mindig, a dráma végéig, csak

ez : melyik ersebb, az ördög-e vagy az egyház ? és a befejezés az

egyház gyzelmét a pokol hatalma fölött dicsíti. Mi van ebben

Faustból vagy a Faustmondaból ? Még az sem helyes, ha A csoda-

tév máguszt katholikus Faustnak nevezik. Nemcsak azért nem
helyes, mivel a Goethe Faustját, evvel szemben, protestáns Faust-

nak tünteti fel, a mi szintén csak félreértésekre vezethet, — mert

nem a hosszas küzdések és tévedések után mégis üdvözül Goethe-

féle Faust, hanem a Népkönyv hse, ki az ördögé lesz, az igazi

protestáns Faust, — de azért sem helyes, mivel a spanyol dráma

hse nem katholikus, és törekvése, cselekvénye, sorsa nem a katho-

likus hithez való ilyen vagy amolyan viszonyában gyökerezik. Cypr.

az ördög segélyével akarja megnyerni Justinát ; ez nem sikerül

;

kiderül, hogy a keresztyén vallás és annak küls jele, a kereszt,

hatalmasabb, mint a pokol. Cyprianus ennek következtében el-

hagyja régi hitét és elfogadja az új vallást. Ez részérl igen józan

és praktikus eljárás, de Faustszerü nincsen sem alakjában, sem

cselekedeteiben.

Tehát nemcsak a Cyprianus-legenda nem áll semmi bensbb

viszonyban a XVI. századi Faust-mondához, de még a Calderon

mágusz-drámája sem képezi semmi tekintetben a Goethe Fausttra-

gédiájának a párját. A görög legenda és a spanyol dráma kizárólag

csak a keresztyen vallás dicsítései, melyek a keresztyénség symbo-

lumainak fensbbségét a pokol hatalmaival szemben feltüntetik. 1
)

IV.

Csak els pillanatra hasonlít a Faust-mondához a Theophi-

lusról szóló ókeresztyén legenda is, melynek hsét pedig rendesen

x
) Mint nem egészen érdektelen adatot felemlítem, hogy 1608-ban —

tehát jóval Calderon drámája eltt — a jezsuiták adtak el Gráczban egy

színmüvet Von Cipriano und Justina^ mely a legenda tárgyát tartalmazta,

de, úgy látszik, elveszett. V. ö, Joh. Meissner, Die englitchen Comoedúififen

zur Zeit Shahespeares in Oesterreich, Wien, 1884, p. 78.
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a középkor Faustjának nevezik. És akadtak tudósok, kik a Faust-

monda magvát a Theophilus-mondában vélték felismerhetni. 1
)

A Theophilus-legenda tárgyának figyelmesebb összehasonlí-

tása a Faust-mondával kétségtelenné teszi, hogy a hasonlatosság

a két hagyomány közt mindössze egyetlen egy pontra szorítkozik,

mely a monda lényeges alapeszméjét nem éri és azért nem dönthet

a két mondának egymáshoz való viszonyáról.

A Theophilus -legenda legrégibb forrása egy görög elbeszélés,3
)

melynek szerzje, Eutychianos, kirl különben semmit sem tudunk,

állítólag a monda hsének kortársa volt.

Ez elbeszélés szerint Theophilus igen jámbor és istenfél

ember volt, a ki Adonában, Cilicia secunda egy városában mint

archidiakonus, még pedig abban az idben élt, midn a perzsák

ismételve betörtek a római birodalomba, tehát a VI. század közepe

táján, más források szerint II. Justinianus császár uralkodása alatt.

A püspök halála után a nép és a papság, melyek Theophilust egy-

aránt igen nagyra becsülték és szerették, t választották meg püs-

pökké ; de a szerény fórfiú nem találta magát e kitüntetésre méltó-

nak s nem fogadta el püspökké választását. így tehát mást válasz-

tottak püspökké, a ki Theophilusnak régebben is irigye volt és

most még rágalmazók szavára is hallgatva, megfosztja a jámbor

és derék archidiakonust, ki pedig kötelességét mindig és a legpon-

tosabban teljesítette, hivatalától. E méltatlan sertés annyira bántja

Theophilust, hogy egy öreg zsidóhoz folyamodik segélyért, mint ki

nagy bvész hírében állt, hogy ennek hatalmas pártolásával hiva-

talát újra visszanyerje. A bvész zsidó megígéri Theophilusnak,

hogy segíti, ba nem fog semmitl megijedni, és soha keresztet nem
vet magára.8

) Erre a következ éjjel a circusba mennek, hol Theo-

philus a város lakóinak nagy részét együtt találja, a mint azok

Satanasnak, ki a circus közepében fényes trónuson ül, hódolnak

*) így Sommer Emil, De Theophili cum diabolo foedere, Halle, 1844,

— ós Meyer Vilmos, Radewirís Gedicht über Theophilu*, nebst Untersu-

chungen über die Theophilussage, München, Akadémia, 1873.

*) Kiadta A. Jubinal, Oeuvres complétes de Rutebeuf, Paris 1839,

II. köt. 331—357. 1. Feltn, hogy e jeles munka második (még pedig igen

bvített) kiadásában (Paris, 1874, 3 kötet) a Theophihis-legenda görög szö-

vege elmaradt.
3
) Quodcumque videris aut qualemottmque audieris aonutny ntc

terrearis, nec signum crncis tibi facias.
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és a pokol urát hymnusokban dicsítik. Theophilus is letérdel és

megcsókolja az ördög lábait. Satanas kérdezi, hogy mit akar itten,

mire az archidiakonus azt feleli, hogy minden parancsolatát kész

teljesíteni. Erre Satanas lehajol hozzá, megsimítja Theophilus

szakállát, szájára csókolja új alattvalóját és kedves fiának nevezi.

Theophilus megtagadja Jézust és Máriát, és végül átadja a pokol

urának a hódoló oklevelet, melyet sajátkezüleg írt *) és viaszkkal

lepecsételt.2
)

Másnap a püspök magához hivatja Theophilust, a legnagyobb

tisztelettel fogadja és újra beiktatja hivatalába. De minden más
kívánsága is teljesül, és Theophilus víg, világi életet ól. Ez hosszabb

ideig tart így. De végre Theophilus megbánja tettét és újra az égiek-

hez fordul. Negyven nap és negyven éjjel folyton imádkozik a Panha-

gia templomábanSzz Máriához, hogy mentse ki a pokol hatalmából

és eszközölje ki számára az Isten irgalmát. A negyvenedik éjjel

Theophilus bágyadtan és kimerülten roskad össze a templomban.

Midn reggel felébred, mellén találja az oklevelet, melyben magát

Satanasnak lekötötte volt. Erre összehívja a népet, nyilvánosan

bevallja bneit, elmeséli a boldogságos szz kegyét, ki neki álmá-

ban is háromszor megjelent volt, és megégeti a pokoli kötelezvényt.

Három nap múlva boldogan hal meg ; utóbb még a szentek sorába

is került.

A legenda tendencziája, mert ilyenrl igen számos legendánál

beszélhetni, kétségbe vonhatatlan. A boldogságos szz közvetít

hatalmának dicsítése az. Midn a 3á5-iki általános nicáai zsinat

Krisztust Istennel azonos természetnek jelentette ki, új közvetít

kellett az emberek ós Isten közt, ós ez Krisztus anyja lett. A IV.

század óta terjed Mária tisztelete keletrl nyugatra, az V. század-

ban egy ephesusi zsinat « örökké szz istenanyának » határozta meg
Máriát, a VI. században pedig megállapítja az egyház a Boldogsá-

gos szz ünnepeit. Ez id óta folyton szaporodnak és mind inkább

terjednek a Mária tiszteletének emelését czélzó legendák és mon-

*) Forrest terjedelmes költeményében nem téntával, hanem saját

vérével. E vonás még csak a Promptuarium Discipuli elbeszélésében és

egy rövid német-alföldi Theophilus-legendában található.

*) A Promptuarium Discipuli Theophilus-elbeszélésóben (kiadva a

bajor akadémia iratai közt, 1873) a Sátán saját pecsétjét is nyomja a szer-

zdési oklevélre.
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dák, melyek közöl a Tbeopbílus-legenda a legrégebbek és legnép-

szerbbek egyike. A IX. századból származik els latin fordítása 1
)

Paulus nápolyi diakónustól, 2
) és e latin szövegen (részben a Gentius

Hervetusén is), nem a görög eredetin, alapszanak a gandersheimi

Hroswitha latin költeménye a X., Marbod rennesi püspöknek leonini

versekben írt müve a XI., Hartmann német költeménye a XIL,

Florenthis Radewin latin költeménye és a régi német Passionalnak

elbeszélése a XIII. , egy németalföldi verses Theophilus-legenda a

XIV., Gauthier de Coinsy epikus és Rutebeuf dramatikus franczia

feldolgozásai a XIII., a híres német Theophilus-dráma a XIV. szá-

zadból, a legendának legelterjedtebb és legismertebb feldolgozásai ;*)

végre két izlandi prózai elbeszélés a XV. és XVI. századból, és öt

angol átdolgozás,4
) melyek közöl legérdekesebb a William Forresté

a XVI. századból. 6
) Számos más egyházi, vallásos és történeti

munkában is említik a legendát vagy találhatók czélzások reá,

melyek a hagyomány nagy népszerségét bizonyítják.

Bármily eltérk is e különböz feldolgozások egyes vonások-

ban, a legenda fpontjai mindnyájokban azonosak: Theophilus

szövetkezik Sátánnal, hogy méltatlanul elvesztett hivatalát vissza-

nyerje, megbánja utóbb Krisztustól való elpártolását és Sz. Mária

közvetítésével újra kibékül az Istennel. Mi van ez elbeszélésben

titaniKUS, Faustszerü? Az indok, mely Theophilust a szövetség

megkötésére bírja, igen köznapi, nagyon is gyakorlati irányú;

semmi magasabb szempont nem játszik bele az alkuba. A legenda

nem is fekteti a súlyt a szerzdés megkötésére, hanem annak fel-

*) Egy másik rövidebb latin átdolgozásnak szerzje Gentianns Her-

vetus.

a
) Czíme : Miraculum S. Mariue de Theophilo poenitente, auctore

Eutychiano, interprete Paulo Diacono Napoleos. Kiadva : Acta Sanetorwm
(ed. Bollandus et Hanschenius), február 4.

8
) Kiadták L. Ettmüller, Quedlinburg 1849, és Hoflmann von Fal-

lersleben, két átdolgozásban : egy trieri kéziratból, Hannover 1853, és egy

stockholmi kéziratból, u. o. 1855.

*) Eug. Kölbing, Beilragc zur verglcickenden Qeschichte der román-

tischen Poesie und Prosa dea Afittelalters, Breslau 1876, p. 1—41: Uber die

englischen Fassungen d-er Thecrphilussage.
B

) Az összes feldolgozásokat felsorolja Ludorff Ferencz WiÜ. Forresís

Theophiluslegende ez. czikkében, Anglia^ herausgegeben von Rich. Paul
WMcker, Halle 1884, VII. köt., 60-115. 1.
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bontására, mert félre nem érthet czélja a Boldogságos Szz ha-

talmának dicsítése. A Faust-monda, kiinduló pontjában, czéljában

és alapeszméjében lényegesen különbözik a Theophilus-legendától,

melylyel egyetlen egy közös vonása van ; ez az ördöggel kötött

szerzdés, mely a Cyprianus-legendában 1
) és számos egyéb világi

és egyházi hagyományban, a Theophilusról szóló elbeszélésnél

régebbekben2
) is, szerepel.

Kiemeltem azokat a vonásokat, melyek a régibb, többé-ke*

véBbbé Faustszerü elbeszélésekben és a XVI. századi német Faust-

mondában közösek ; figyelmeztettem azokra az elemekre is, melyek

az ókeresztyén máguszmondából vagy a Cyprianus-történetbl vagy

a Theophilus-legendából a német Faustmondába átmentek, ill.

átmehettek. Ez elemek nem csekély számúak és nem csekély jelen-

tségek. De a német monda lényegét és alapeszméjét e hatások

vagy kölcsönzések nem érintik. Faust alakja, törekvései és sorsa

nem azonos sem Simon sem Cyprianus sem Theophilus alakjával,

törekvésével és sorsával, és nem is alakúihatott egyszeren e külön-

böz hagyományok külsleges összeforrasztásából. A Faustmonda

egyik legsajátosabb terméke a német szellemnek, a mint az a XVI.

század óriási szellemi forradalmában, a renaissanceésareformatio

eszméinek teremt hatása alatt, a történelem két hatalmas korsza-

kának mesgyéjén, átalakult és az emberiség legnagyobb problémáit

megfejteni törekedett.

Hbinrich Gusztáv.

*) A Cyprianus-legenda bizonyára befolyásolta a Tbeophilus-mondát,

mit már azon egy tény is bizonyít, hogy Theophilus, midn Mariához for-

dul imájával, maga is hivatkozik Cyprianusra, kinek, bar az ördög szövet-

ségese volt, Isten mégis megkegyelmezett.

*) V. ö. W. Meyer akadémiai értekezését, ki két ily régibb legendát

idéz, melyekben a hs az ördöggel szövetkezik, csakhogy a szövetkezés mind

a kettben sokkal jobban van indokolva, mint a Theophilus-legendában.

Philologiai Köilöny. vm. 9. 10. 62
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A TALMUDI TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉRL.

(Vége.)

III. A halácha a talmud befejezte után.

Láttak, hogy a zsidók vallásos és polgári életében a traditió volt

a mértékadó és hogy különösen a babvloni talmud volt az, a melybl a

gyakorlatot meghatározó tételek vétettek, De ezen tételeket megtalálni

nem volt könny dolog. A talmudban a legtermészetesebb módon van-

nak a törvények fölött folytatott viták elmondva, de gyakran csak nehe-

zen lehet kivenni, hogy melyik az elfogadott nézet. Voltak ugyan sza-

bályok, a melyek segítségével meg lehetett állapítani, hogy két vagy

több vitatkozó közt melyiknek a nézete mértékadó és min körülmények

által ismerhet fel az elfogadott nézet, de ezekre nézve is voltak eltéré-

sek, habár e szabályok legnagyobbrészt szétszórva a talmudban is meg-

vannak. Ezek s még más nehézségek, a melyek a talmud megértését s a

gyakorlatban való alkalmazását akadályozták, szükségessé tették a ma-

gyarázatot. Ez eleinte a gáonokra s azok tanítványaira volt bízva, s

úgy Európából, mint Afrikából hozzájuk kellett a községeknek fordulni,

ha valamely fontosabb ügyrl volt szó. Döntvényeik mindig nagy tekin-

télyben állottak, úgy hogy még századokkal késbben is, az általuk ki-

mondott tételek, még akkor is, ha a talmudban csekély vagy semmi
alappal nem birtak, érvényesek voltak, mert k mint a talmudi tradi-

torok utódai, az utolsó hagyományozóktói úgy a talmud tartalmára

nézve, mint külön is, traditiókkal birtak.
1
) Ilyen értéket tulajdonítanak

különösen R. Jehudai gáón és R. Achai nézeteinek. Voltak azonban ké-

sbb is nagy talmudisták, a kiknek nézetei ilyen tekintélyben állottak,

s a késbbi talmudistáknál is találunk utalásokat ilyen hagyományozott

magyarázatokra. S valóban csodálnunk kell igen sok tekintetben ezen

hagyományokat, hogy jóllehet a legkülönbözbb viszontagságokon men-
tek keresztül, mégis oly hívek. A talmud így magyarázva azután tulaj-

donképeni forrása volt a halachának. De még így is, a magyarázatban

nagyrészt a tradítiót követve, a nagy talmudisták mégis önállóan jártak

el. így különösen az éjszak- afrikai és spanyol arab6 talmudisták közt

találunk valóban önálló férfiakat . Ilyen volt Alfászi. Egyes kérdéseket

önállóan fog fel, a talmudi felfogás mellztével. *) Néha a talmudban

hallgatagon elfogadott nézet ellenére dönt, a miben különben egy tal-

x
) Jad Maleachi, 174. c.

a
) Jad Maleachi 176. a.
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mudi szabályra támaszkodik, a mely szerint némely kevésbbé jelenté-

keny és észszer ellenvetések, ha nem döntetnek is meg, nincsenek a

halachára befolyással. Még gyakrabban dönt a gáonok nézetei ellenére. l

)

Hasonló mértékben találjuk ezen önállóságot Maimninál, a ki szintén

csak a talmudban elforduló tételeket oodifíkálja, de azért gyakran azo-

kat önállóan megokolja és általánosítja. Ott, a hol az agáda, vagyis a

traditió korában élt népies képzetekbl álló része a talmud tartalmának,

befolyással van a halachára, ezen befolyást nem veszi tekintetbe 8 az

abból származó tételt nem codifikálja.
s
) Néha korának ismereteit a

halachában alkalmazza. A hol a hagyományozok különféleképen magya-

ráznak ki egy tételt a szentírás szavaiból, az egyszerbb magyarázatot

választja, még ha meg is van döntve e magyarázat a talmudban. A tal-

mudban megokolatlanul elfogadott nézetet bizonyítani törekszik. 8
) De

nemcsak így nyilvánul Maimúni önállósága, bizonyítja ezt még azon

körülmény, hogy kutatásai alapján eltér a gáonok magyarázataitól, st
egyszernekik tulajdonítja, hogy egy ifjúkori mvében tévedett. *) Külön-

ben Maimni is tisztelje a gáonoknak és mveiket épen úgy, mint

a talmudot a törvények megismerésére szolgáló források közé föl-

veszi.
5
)

Szükségesnek tartottuk, hogy a zsidó codifikátorok eme legna-

gyobb képviselinél idzzünk, mert ezek mutatják leginkább, hogy a

halacha a talmud befejezte után nem puszta reproductiója a talmudban

foglalt tételeknek, hanem hogy itt még akkor is, ha a codifikátíó a tal-

mud tartalmára szorítkozni látszik, nagy tovafejldéssel állunk szem-

közt. Maimúni és Alfászi, s ezt különösen kell kiemelnünk, meggyzdve
lévén magyarázataik s felfogásuk helyességérl, egy pillanatigsem haboz-

tak, hogy azokat a gyakorlatban alkalmazzák. Egészen más jelenségek-

kel állunk szemközt a franczia és német talmndistáknál. Ezek is eleinte

érvényesítették azt a gyakorlatban, de késbben, a mikor a commentá-

rok, codexek és a többi talmudi munkák irodalma óriásivá növekedett,

gyakran a pilpulisták hosszas bizonyítgatásainak az a vége, hogy néze-

tüket nem merik a gyakorlatban alkalmazni. S ez természetes következ-

ménye módszrüknek, a melynek veszedelmes voltát a codificátióra nézve

mára 17. században kiemelték. )

Még más körülményeket is figyelembe kell itt vennünk. A spanyol-

*) U. o. 177. a, és b.

*) Jebámóth 132. a,

3
)
Jad Maleachi 182. b.

4
)
U. o. és bev. a Tohoróth tr. commentárjahoz.

6
)
Bev. a misna commentárjahoz.

6
)
Jad Maleachi 197 b.

(Í2*
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arabs és a francia-német irány különbsége még abban is eltnik, hogy
minden egyes irány követinek nagyrészt közös szövegeltérései vannak

a misnában és a talmudban, mert a két iránynak különbözése nem szán-

dékosan jött létre, hanem öntudatlanul fejldött. Ott a hol ilyen s más-

nem szövegeltéréseken fordult meg a dolog, Jákob b. Áser nem
döntött. l

)

Különösen kitnik némely talmudisták önállósága a misna magya-
rázatában. Ababyloni talmud, hogy tételeit összehangzásba hozza, néha
kénytelen a misnát erszakolva magyarázni, s ha a misnának nem lett

volna els sorban gyakorlati értéke, a miben pedig különöséén a baby-

loni talmud volt mértékadó, talán ép úgy jött volna létre egy a talmudi

magyarázattól független misnamagyarázat, a mint a független szentírás-

magyarázat fejldött. Mindamellett egész sora a nagy talmudistáknak a

talmudtól függetlenül értelmezte a misnát. így tett a misna legrégibb

commentátora R. Hai gáon,*) úgyszintén Alfászi*) és Maimunt*) Az
elsnek commentárja a pilpulisták eltt ismeretlen volt, különben ép

olyan megbotránkozásra nyújtott volna alkalmat mint az utóbbiak, a

kik különben igen nagy tekintélylyel birtak. 6
) Ilyen változatos volt a

talmud magyarázata, a mely fforrása volt a halachának a talmud befe-

jezte óta.

Törvény erejével birnak még a tudósok gyléseinek határozatai

(takkánóth), a mink különösen francziák által tartattak (a 11. és 12. szá-

zadban). Ezen gyléseken néha olyan határozatok hozattak, a melyek

némely pontokban a halachát teljesen megváltoztatták. Ezenkívül az

élet számtalan alkalmat nyújtott a tudósoknak, hogy a meglev tételek

alapján újakat állítsanak fel, s e tekintetben e korszak igen hasonlít a

talmudi korszakhoz.

A halachának harmadik forrása volt a minhág (közszokás). Ez a

legközvetlenebb nyilatkozata a nép szellemének s az ilyen minhágot

meg kell különböztetnünk azon megszokott eljárástól, a melyet a tudó-

sok bizonyos esetekben követtek. A minhág leginkább a szertartásba

vágó kérdésekben, s ennek is különösen istentiszteleti részében érvénye-

sült.
6
) S ez részben azért történt, mert a nép mindig activ részt vett

az istentiszteletben, részben pedig mivel az istentisztelet formái nem
voltak elég szorosan meghatározva. Gyakran a minhág ellenkezett a

x
) U. o. 190 c.

8
) Frankéi, Darké ha-misna, 318. 1.

8
) Jad Maleachi 176 b.

*) Frankéi, az i. h. 320. L
ft

) Jad Maleachi 176 b.

6
) Zunz, die Ritus des synag. Gottesdienstes, a 2. s köv. 1L
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tudósok véleményével, *) de a nép, a mely itt bels ösztönének engedel-

meskedett, nem hajtott reájuk, habár azoknak ellentállása által az e

czélra alkalmatlan dolgok elhagyattak. Viszont a tudósok a talmudnak

a minhágról való nyilatkozataira támaszkodva, gyakran hivatkoztak

erre 9
) s a régiek minhágja az utódokra mértékadó lett. Az ilyen min-

hágok a codexekbe is fölvétettek, st az istentiszteletre vonatkozók kü-

lön is codifíikáltattak s «Minhágim» vagy más hasonló czímmel birtak.

Az ilyen minhágimból egész irodalom keletkezett. Mindenesetre tehát

tény, hogy a talmud után fejldött halácha a talmudinak alapján áll,

és itt is ugyanazon alkatrészeket, ugyanazon conservativismust, de

egyszersmind azon nagy tovafejldésre való képességet látjuk, a mely

ezen irodalmat jellemzi. 8
)

Schreiner Márton.

Erdélyi czigány népdalok.

VIII. .

Vásh t're dui kále yákhá,

Miklyom merá gulye dái

;

Vásh t're trin kále koshne,

Beshlyom tuhát trin kurge.

A len len tuke pále,

Andr'hin piráne . . .

Két fekete szemed mián,

Elhagytam az édes anyám

;

Három hétig szerettél,

Három kendt is vettél.

Vedd ceak vissza a kendt,

Ha más lett a szeretd . . .

Dr. Wlislocki Henrik.

') U. o. 7. 1.

2
) Zunz, az i. h. 21. 1.

3
)
Az els közleményben olvasandó : 873. 1. 12. sor alulról : tévesz-

» tették el helyett: tévesztették szemelöl; a 874. 1. 15. sor felülrl Rutser h.

R. Ásér ; 875. 1. 6. j. Misna tóra h. Misne tóra; 876. 1. a czikk utolsó

eltti sorában: melchilthát h. mechiltJuit ; 876. 1. 2. j. Jómá 776. h. 77 b.

u. o. 3. j. József Eárs h. József Káró. A 875. 1. 5. j. az idézet Geiger folyó-

iratának V. kötetére vonatkozik.
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HAZAI IRODALOM.

L Adatok az 1825-ki országgylés történetéhez. Közli : Vaszary Kolos.
Gyr. 1883.

II. I. Ulászló magyar király eskttszegése és a Tárnái veszedelem. Irta :

Vaszary Kolos. Gyr 1884.

Mióta hazai levéltáraiDk egymás után nyílnak meg történetíróink

eltt, történelmünk homályos lapjai mindegyre örvendetesebb világítás-

ban tnnek fel. A múlt idk írott emlékeinek felkutatása és feldolgozá-

sára alakult Történelmi Társaság majdnem minden kirándulása új

anyaggyjteményt derít fel, mely hazánk, irodalmunk s közállapotaink

történetét más meg más oldalról tünteti fel. Eloszlat valamely eddigi

téves felfogást, kiegészít valamely homályos magyarázatot, vagy meger-
síti valamely történeti esemény fell eddig táplált kétes hitünket. Poli-

tikai, társadalmi és irodalmi életünk múltjának számos oly mozzanatavan
még a korábbi idkbl úgy mint a késbbiekbl, melyek kritikai vizsgá-

lódást, többoldalú megvilágítást, positiv adatokkal való támogatást igé-

nyelnek, s így egyaránt örömmel vehetünk tudomást akár valamely érde-

kes anyaggyjteményrl, akár az összegyjtött anyag feldolgozásáról.

Méltó elismeréssel tekinthetünk a Történelmi Társaság mindkét

vállalatára, mert míg a Történelmi Tar-ban a legbecsesebb anyagkész-

letet teszi közzé, addig a Századok-ban értékes dolgozatokkal egészíti ki

hazai történelmünk hiányait. Másrészrl is megnyugtató képet nyújt a

történetírás terén nyilvánuló tevékenység. Míg Salamon, Fraknói, Pauler

Gyula, Thaly Kálmán, Szilágyi Sándor kisebb történelmi dolgozataikkal

tanúskodnak történelmi irodalmunk virágzása mellett, addig oly mvek
is jönnek létre, mint Marczali és Wertheimer nagyobb munkái, melyek-

ben az anyagkészlet rendkívüli bségével a történetírás mvészete
párosul.

Szeréuyebb helyet foglalnak el irodalmunkban az ismert tankönyv-

írónak, Vaszary Kolosnak szóbanforgó mvei, melyek közül az elbbi

érdekes adalék az 1 825-ki országgylés történetéhez, az utóbbi új kuta-

tásokon alapuló monographia a várnai csatavesztésnek az eddigi törté-

netírók véleményétl eltér magyarázatával.

Érdekes munkát végzett Vaszary, midn Guzmics Izidornak

országgylési naplóját gondosan átnézte, az egykorú adatokkal és hite-

les följegyzésekkel összevetette és közzétette, közhasználatnak adva át

benne századunk egyik legfontosabb korszaka történetének adalékait.

Guzmics egyideig személyesen vezette e naplót, késbb távoznia kellett

Pozsonyból, az országgylés színhelyérl, és ezután egy megbízható

fiatal ember tudósította t az események lefolyásáról. Híven fel vannak
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sorolva az országgylési szónokok s kivonatosan közölve beszédeik, itt-

ott az egykorú források összevetésével, mi a feljegyzések megbízhatósá-

gát és hitelességét emeli. Erre nézve maga a közl megjegyzi, hogy

összehasonlította a naplót a hivatalos országgylési jegyzkönyv ada-

taival s azokat «mind a tanácskozás tárgyára, lényegére, mind a tanács-

kozók irányára vonatkozólag » egyezknek találta. Maga az eredeti szö-

vegen — leszámítva a kisebb irályi módosításokat — semmi változtatást

nem tett, közölte az eredeti kézirat szövegét, csak az egész anyagot

fejezetekre osztotta. A mi magát a naplót illeti, kétségkívül becses for-

rás történeti irodalmunkra, melynek közlésével Vaszary jó szolgálatot

teljesített, s tekintetbe véve azon körülményt, hogy az eddigi följegyzé-

sekkel össze is hasonlította és mindenütt utalt az eltérésekre, elég fárad-

ságos munkát végzett. Ezenfelül bevezetéssel is ellátta, melyben a napló

hitelességét és annak becsét fejtegeti. Majd a mai parlamenti kormány-

rendszertl eltér rendi alkotmányt ismerteti, az alsó és fels tábla szer-

vezetét és az országgylési tárgyalások módozatait, végül az országgy-

lés tagjainak névjegyzékét közli. E tájékoztatóul írt rövid bevezetés után

következik a napló szövege, mely a 17 ívre terjed kötetnek f részét

képezi.

Magasabb fölfogás, irói önállóság csak utóbbi mvében van, mert

itt egy nagyfontosságú történelmi esemény lefolyását adja el b forrás-

tanulmáuy s az egymással kapcsolatos események kritikai összehason-

lítása alapján, de meglehets egyoldalúsággal s sokszor feltnen naiv

modorban, mely inkái b < gy kezd író készületlenségét tanúsítja, mint

az eladási forma gyakorlott mesterét. Mve kiindulásául egy kis epi-

grammát vesz fel, a hagyomány által Janus Pannoniusnak tulajdonított

kis verset a várnai csatáról s bizonyítja a benne rejl valótlanságot és

történelmi anachronismust. Történetíróink azt tanítják, hogy I. Ulászló

az 1444-ik évi budai országgylésen elhatározta a törökök ellen folyta-

tandó hadjáratot, melyhez a keresztény fejedelmek is megígérték támo-

gatásukat. Azonban Murád szultán Ázsiában lévén elfoglalva, a magya-

rokkal fegyverszünetet akart kötni, mi Brankovics szerb despota köz-

benjárásával Julián bíbornok és pápai követ ellenzései daczára sikerült

is. Szegeden jött létre a megegyezés, melynek megtartására mindkét

fél esküvel kötelezte magát. Ulászló az evangéliumra, a török meghatal-

mazottak az alkoránra esküdtek. Azonban Julián sürgetéseire a magyar

király megszegte a fegyverszünetet haddal támadta meg a török biro-

dalmat. A szerencsével kezdett hadjárat végzetes eredmény lett, mert

a várnai csatában maga is elesett. Hunyadi János, a fvezér maga is

Isten ujját látta e gyászos esetben. Innen a vers :

Ha szivem a papi kény nem készteti esküszegésre.

(Me nisi pontífices iussissent rumpere foedus.)
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Vaszary idézeteinek b apparátusával, de a saját logicájának nem
mindig biztos fegyverével védi a pápát és követét az ellenük századok

óta él vádak ellenében s annyira a középkorba ill scholastikus dialec-

ticával bizonyítja Julián bíboraok correct eljárását, hogy a mai kor
komoly politikusa méltó bámulattal telik el e naiv okoskodásokon. Sze-

rinte a budai országgylés elhatározván a hadjáratot a törökök ellen,

melyre Ulászló esküvel kötelezte magát, tehát akkor követett el eskü-

szegest, midn Szegeden a fegyverszünetet megkötötte és ennek megtar-

tását az evangéliumra tett esküvel Ígérte. Különben idézetekkel ersíti,

hogy a szegedi fegyverszünet létre sem jött s itt önmagával jön ellen-

mondásba, midn késbb mégis elismeri a fegyverszünet megkötését,

st a kútfk által megjelölt napot, a melyen történt, megigazítja.

De kívül esik e közlöny keretén a kútfk authenticitásának vita-

tása s a történetírók által felsorolt egyes történeti események meg- vagy

meg nem történtének bizonyítása. Itt a könyvrl csak mint irodalmi

mrl lehet szó, mely mint ilyen conceptiójánál is, eladási formájá-

nál fogva is kissé középszer termék, noha kiterjedt kutatás, b forrás-

tanulmány és nagy stúdium jellemzik. A szerz egy világtörténelmi fon-

tosságú eseményt oly meseszeren beszél el, akár csak egy népmondát,

melynek alig van valami történelmi alapja. Az egész mben oly kevés a

történelmi kritika, hogy mondhatnókHnkább kételyt, mint szilárd meg-

gyzdést ébreszt. Hitelességének árt azon egyyoldalú felekezetáes felfo-

gás is, mely az igazságra törekv mai korban éles ellentétben áll az

államférfiak nyilvános tetteit mórlegel kö*véleménynyel. Az egész

könyv forrásmunkák idézeteibl, egyoldalú okoskodásokból s itt-ott kér-

dések és feleletekbe sztt kicsinyes fejtegetésekbl áll. Sehol magasabb

történetírói felfogás, az események komoly bírálata nem mutatkozik.

Am szerkezete és stylusa oly gyarlók, hogy középszer irodalmi

mvek színvonalára sem emelik. Összehasonlítva a szerz ismertebb

tankönyveivel, az elsség határozottan az utóbbiakat illeti, mi önálló

irodalmi mre nézve nem lehet nagy dicséret. Mutatványul csak egy

idézetet közlünk, midn azt bizonyítja, hogy az augusztus 1-én Szegeden

kötött fegyverszünetet augusztus 4-én lehetetlen volt a pápa meghagyá-

sából felbontani. «Ez már — így ír — nem tévedés, ez — bocsánata

kifejezésért— absurdum, képtelenség ; hisz Szegedrl Rómába, Rómából
vissza Szegedre utazni két nap alatt ! nemhogy lóháton, nemhogy kocsin,

de a tizenkilenczedik század leggyorsabb közlekedési eszközén, az úgy-

nevezett villámvonaton sem lehetséges. Táviratilag sem lehetett értesí-

teni a pápát ! Hogy Szeged és Róma között galambpostákat használtak

volna, arról nincs tudomásunk !» Tant de bruit pour une omelette ! mind-

össze azért, a mit pedig alig szükséges czáfolni, hogy a pápa meghagyására

vagy parancsára történt volna a fegyverszünet megtörése, mikor ezt a
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bibornok sürgetései is eszközölhették. Annyíhizonyos, hogy a bemutatott

szöveg nem komoly, magasabb mbecs irodalmi munkába való,

melynek értékébl sokat levonnak a gyakori önkényes és indokolatlan

fejtegetések és polemikus kifogások, melyekkel egyes történetíróink állí-

tásait megdönteni iparkodik. A Hunyadiak kora nagynev történetíró-

jának, Telekinek adatait lépten-nyomon czáfolui igyekszik, s mintegy

gonddal látszik az ellenmondásos helyek szembeállításával egyéb állí-

tásainak hitelességét is kétségbevonni.

A m záradékát a kiindulásra alapul szolgáló vers állításainak

czáfolata képezi. Nem felel meg ugyanis a valóságnak az, hogy a várnai

csata után «Hunnia izlam igája súlya » alatt nyögött (non ferret scythi-

cum Pannonis ora jugum). Mert «a várnai csata után a hon szívében

dúló ellenségeskedés daczára még nándorfehérvári diadalmas napokat

ért a haza.» Az is kétségtelen, hogy a Mátyás uralkodása alatt él Janus

Pannoniustói nem eredhet a vers, hogy tehát a hagyomány, mely neki

tulajdonítja, nem egyéb anachronismnsnál. íme, pozitiv eredménye a

202 lapra terjed tanulmánynak.

HL Guzmics Izidor életrajza. Irta Zoltvány L. Irén. Budapest. 1884. Ara

1 frt 50 kr.

IV. Magyar Pantheon. A magyar történelem, mvészet és irodalom 150

kimagasló alakja képekben és rövid életrajzokban foltüntetve. Irta dr.

Márki Sándor. Pozsony 1884. Stampfel Károly.

Irodalomtörténetünk egyik érdekes alakjának, Kazinczy Ferencz

barátjának, ki a jelen század elején lefolyt irodalmi mozgalmak egyik

munkás tagja volt, életrajza ez eddig meglehetsen ismeretlen adatok

nyomán, a gazdag pannonhalmi levéltár forrásaiból. Guzmics nem volt

elsrangú tudós és író, nevét nem rzik halhatatlan irodalmi alkotások,

de a kor azon lelkes hazafiai közé tartozott, kik tehetségükhöz képest

szívesen meghozták áldozatukat az irodalom terén is. Munkássága jórészt

theologiai mvekbl telt ki, melyek nagy része máig is kiadatlan még,

de írt egyéb tudományos dolgokat is, irodalmi és nyelvészeti értekezé-

seket, becses mfordításokat, melyek ismeretségbe hozták t a kor iro-

dalmi férfiaival, s az ezekkel folytatott levelezése tanúsítja, mily élénk

érdekldéssel viseltetett irodalmi ügyeink iránt. Mint szerzetes, mély

tudományos belátást tanúsító izgatást fejtett ki a keresztény unió esz-

méjének keresztülvitelében szóval és írásban* Mint tanár és nevel hatá-

sos sikerrel mködött az ifjúság nevelése és oktatása ügyében. Egész

élete a közügynek volt szentelve, melyért buzgólkodni soha sem sznt
meg. Ott volt az 1825-ki pozsonyi országgylésen, hogy annak emléke-

zetre méltó eseményeit feljegyezze s az utókornak egy forrásmunkát

hagyjon hátra ezen idk történetének megértéséhez. Hozzá szólt a kor
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tudományos eszmecseréihez, vitáihoz, hogy tudományos készültségének

szavával diadalra segítse a még ingadozó elméleteket. Hirdette a szere-

tet vallásának igéit. Tanult tudományszeretete lelkesültségével és taní-

tott hivatása teljes önérzetével.

Guzmics élete és munkássága tanulmányosak s méltók az utókor

figyelmére. Életrajz-írója, a komoly munkára hívatott fiatal szerz,

kegyeletes dolgot mívelt, midn emlékezetét felújította. Mflve sok tekin-

tetben kezdetleges jelleg ugyan, sok felületesség és kevés ítélet van

benne, de id és tudomány pótolni fogják a most még nagyon is érez-

het hiányokat. Mvében nagyon sok a históriai elbeszélés, és kevés az

író gondolatvilágának, egyéniségének bírálata, mveinek magasabb szem-

pontból való fejtegetése. Guzmics philosophiai mveltség elme volt,

mély gondolkodó, kinek egyházirodalmi munkássága nem csak theologiai

szempontból való mérlegelést érdemel. Kevés az életrajzban a kortörté-

netének ismertetése, melyben Guzmics élt és mködött, így elválasztva

környezetétl, nehéz megértenünk jelentségét. Jellemrajza is hézagos,

egy pár levéltöredék, melyben a jámbor szerzetes önmagáról szólt bará-

taihoz, vagy ezeknek egy-egy jellemz mondása fejezik ki bels világá-

nak képét, rajzolják lelkületét. Zoltvány maga nem igen jellemzi t, fel-

említi, hogy Kis János a «feneloni lelk emberek* közé számlálta, vagy

hogy Kazinczy azt írta felle : «L'habit est noir, mais Táme est Manche* ;

ennyi az egész, megtoldva saját leveleibl vett egyes találó idézetekkel.

De azért nincs minden önállóság nélkül a kötet, st néha éles for-

mában nyilvánul, midn Guzmics álláspontját ismerteti a nyelvújítás

kérdésében, illetleg ítéletet mond a mai orthologia irányáról és elvei-

rl. j oldalról nem világítja ugyan meg a kérdést, egyetlen új érvet

sem hoz fel a mai orthologia irányával ellenkez nyelvbölcsészeti állás-

pont védelmére, inkább csak ismétli a már eddig is elmondottakat, de

állításaiból annyi legalább kivehet, hogy a kérdés tanulmányozásával

foglalkozott. Egyébként a kérdés nem csak nyelvtudományi, de bölcsé-

szeti is, melynek fejtegetése sok elmélkedést, hosszas stúdiumot feltételez.

Helyenkiüt egy kis elfogultság és felekezeties szellem is mutat-

kozik a kötetben, noha — készséggel ismerjük el — törekedett a tárgyi-

lagosságra, azért ezt nem íp vádként említjük, de méltán kifogást tehe-

tünk azon sok részletezés ellen, melyekkel a kötet el van árasztva. Theo-

logiai mveinek ismertetésénél gyakran oly bbeszédvé lesz, hogy több-

ször egész fejezetek elhagyhatók volnának, különösen kéziratban lev
mveinek felsorolásánál.

A esthetikai elvek magyarázatába nem bocsátkozik az életrajz-író,

nem mintha Guzmicsnak nem volnának szépirodalmi munkái is, de

költi hivatásáról nem sokat tartott, habozás nélkül ismeri el, hogy

költeményei úgy mint drámai mvei nem emelkednek felül a gyenge
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kísérletek színvonalán, hogy mint költ és drámaíró egyaránt jelenték-

telen. Guzmic8 tudós volt inkább mint költi talentum, ezért magán-

életének s szerzetesi pályájának leírása mellett tudományos irodalmi

munkásságát fejtegeti. Itt összpontosultak Guzmics érdemei.

A könyv, mely függelékben Guzmics összes mveinek kimutatását

közli szakszer csoportosításban, számot tesz biographikus mveink sorá-

ban és feljogosít arra, hogy szerzjétl számba vehet komoly munkás-

ságot várjunk ; erre tanulmányai és kedvez helyzete is ösztönözhetik.

A Magyar Pantheon irodalmunk és közéletünk 150 kimagasló

egyénét mutatja be lehetleg hiteles arczképekben rövid jellemzésekkel.

A könyv a nagy közönség számára készült, ritka fénynyel és ízléssel

kiállított díszmunka, mely szerzjének és kiadójának egyaránt dicséretére

válik. Megtaláljuk benne a XY-ik századtól napjainkig minden kiváló

hadvezérnek, államfórfiunak, tudósnak, írónak és hazafinak, történel-

münk kiváló alakjainak sikerült képét életük és mködésük rövid jellem-

zésével. Sok alak hiányzik belle olyan, kiket a magyar Pantheonba

tartozóknak ismerünk, de minthogy a XY-ik századon túl alig akadunk

hiteles képmásukra, a szerz kihagyta ket, mert nem a képzelet alko-

tásait akarta olvasói elé tárni, hanem a történelmi hitelességgel biró

képek másolatait. Így is van néhány a gyjteményben, melyhez kétség

fór, de a valószínség mellettök szól s ez indokolja felvételüket. Kár,

hogy a szöveg mindenütt oly szorosan kimért, s minden alak jellemzése

oly lakonikus rövidség, hogy életük fmozzanatairól sem nyújt kell

tájékozást.

Emelkedett hangulatról tanúskodik azon tömör stylusban írt beve-

zetés, melyben a szerz a könyv czélját és intentióját fejtegeti. Utal a

nemzet küzdelmes múltjára s nagy hivatású jövjére s szavait így végzi

:

« Szenvedésektl félve, önmaga semmirl sem mondott le nemzetünk ; s

id és kedvez szerencse vissza is hozta mindig, mit er és hatalom vett

el tle. Hála és kegyelet érte a múlt nagyjainak ! Többet adtak k nekünk

a lefolyt századok dicsségénél, mert bizalommal töltötték el sziveinket

a jöv munkájának sikere iránt. S míg Árpád sírját keresi, Batthyányi

és Deák földi maradványai fölé már is oltárt emelt a nép és az a nem-

zedék, mely szobrokban dicsíté az újkor annyi jelesét s mely gyakorla-

tiasabb iránya mellett sem lett «incuriosa suorum eetas.» Leróhatja-e

háláját valamennyi nagyja iránt, az ezredév hseinek állít-e Pantheont?

Bár szivébe zárná minden magyar azoknak erényét, kiket ez a szerény

könyv, a Magyar Pantheon hoz emlékezetébe !

»

Az elismerést érdeml törekvés sikere érdekében kívánjuk, hogy

eljusson minél szélesebb körbe a könyv, mely magasztos intentiójánál

es mízléssel készült gondos kiállításánál fogva is megérdemli, hogy

minden salon-asztal díszéül szolgáljon. Fbrbnczy József.
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Lord Byron's Einfluss auf die europaischen Litteraturen der Neuzeit.

Ein Beitrag zur allgemeinen Literaturgeschichte von Dr. F. H. Ottó

Weddigen. — Hannover, 1881. XIV és 1321.

Weddigen az összehasonlító irodalomtörténetnek munkás és buz-

gólkodó mvelje. Els mvérl (Einfluss der deutschen Litteratur, etc.

1. Philol. Közi. VII. 254.) a birálat elítéln hangzott. A második jelen-

tékeny haladást mutat. Nem ment ugyan ez sem a cbarlataneriáktól.

Például el sem gondolhatni, hogy valaki elhigyje Weddigen azon álli-

tását, hogy mindazon költknek mveit elolvasta, kiket könyvében

tárgyal. Ez tiszta lehetetlenség. Azután Weddigen inkább az adatgyjt
szerepét vállalta el itt is, bárnem tagadhatni, hogy olykor elkíséri a byroni

világfájdalmat vándorlásain, elemzi és kimagyarázni igyekszik azt,

mint változott és módosult egyének ós nemzetek szerint. Tény, hogy
Byron óriási hatást gyakorlott az európai költészetre ; mindazáltal Wed-
digen túlbecsüli e hatást, s akárhol talál egy kiR világfájdalmat, az

mindjárt Byron befolyása. Különben tartsunk egy kis szemlét Weddigen
mve fölött.

A munka bevezetéséül Byronnak és korának jellemzése szolgál.

Weddigen helyesen tulajdonít a kornak oly befolyást Byronra, hogy

ennek ismerete nélkül a költ nem is érthet. Mindazáltal Weddigen
csak fél munkát végzett. Mert Byront nem jellemzi kellen, különösen

az árnyoldalak fölött csak elsiklik. Elégtelen azt mondani, hogy e költó

nem volt mocsoktalan erkölcs. Kora és környezete, melyek oly nyomo-

rúak voltak és annyi sebet ejtettek szívén, tettetésöket és hazugságukat

belé is bele oltották. Azonfölül Byron ggös volt és hiú, csalfa maga
és mások iránt, hütelen a szerelemben és könnyelm a tettekben. Avval

tetszelgett magának, hogy rósz tetteit rútabbakul föltüntetve adja elö.

Midn a közönség Haroldjától el volt ragadtatva, elkapatott ln, 6 a

világmegvetés, a cynismus és a titani dacz ln evangeliomja, melynek

els apostolául magát tnteté föl. Utoljára talán maga sem tudta, mi

igaz és mi tettetett szivében Oly vonások ezek mind, melyek kö-

vetiben és utánzóiban, különösen a lágyabb szív- és velejekben pusz-

tító nyomokat hagytak. 1

)

Magában Anyolorszáyban Byronnak kevés hatása volt ; Weddigen

szerint, mert a költ keser támadásai Albion ellen sértették az angol

nemzeti büszkeséget ; de hozzátehetjük Arnolddal és Chiarinivel, mert

!

) Kari Frenzel, Büsten und Bilder, 51. 1.
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eszméi a romlott és elfásult közönségre egészen idegenszerek voltak.
1

)

Az angol költk, kikre Byron leginkább hatott : Walter Scott, Felicia

Hemans, Charles Wolfe, Barry Cornwall, Elisabeth Norton, Algenor

Charles Swinburne. Különös megjegyzés : «Die Dramen Bobért Browings

sind lyrischer Natúr wie diejenigen Byrons.i* Scherr János, kinek mvét
Weddigen nagyon használta, Browingre megjegyzi, hogy Byronnak túl-

ságos hatása volt rá.
2
)

Németországon fogékonyabb közönségre talált Byron. A németek

különben is hajlók az excentritásokra, és azon korbeli nyomoralt poli-

tikai állapotjaik fejleszthették bennök az elfásultságot és a világuntságot.

Férfiak és nk, leánykák és agglegények mohón olvasták a nagy britt

mveit, és úgy látszék, hogy minden nemzetiségrl és németségrl le-

tesznek. Utánnyomatok és fordítások burjánoztak mindenütt Német-

országon. Az agg Goethe maga is répzvóttel kisérte a szerencsétlen költ

pályáját, és Faustjában szép emléket állított neki. 3
)

A németeknél Byron különösen a következ írókra hatott : Wil-

helm Müller, Platen, Chamisso, Immermann, Grabbe, Waiblinger,

Heine, Zedlitz, An. Grün, Lenau, Hartmann, Herwegh, Gutzkow, Pück-

ler-Muskau stb. Rajtuk kívül egész sereg fordítója is akadt.

Weddigen Lenaunál nagyon helytelenül jár el, midn csak annyit

jegyez meg, hogy az «Byroni ziláltságnak lett áldozata.* Szeretném

tudni, vájjon ebbl mit tud meg az olvasó ? Ha Byron volt is hatással

Lenaura, az nem volt nagy, legalább nem volt a német költ egyénisé-

gének kifejldésére dönt. Ha a két költ között nagy hasonlóságok van-

nak, annál több és fontosabb különbözségek is vannak közöttük. *)

A németalföldieknél Byron poézisének fényoldalai csak itt-ott, szór-

ványosan tudtak mélyebb hatást gerjeszteni. Költészetének nagy árny-

oldalai és kétes erkölcsisége átalán elrettentették a hollandusokat. Par

excellence byronista volt kezdetben N. Beets.

Dániában szintén kevés hatást gyakorolt Byron, bár mveinek
fordításai számosak. Paludan-Müller «Adam Homo » ja Byron Don
Jüan-ja nélkül nem nyerte volna tényleges alakját. Mindazonáltal a

színezés és a háttér Paludan -Müller mvében teljesen dán, s originalitá-

sán Byron hatása alig ejtett csorbát.

Henrik Ibsen norvég költ pessimismusa Weddigen szerint Byron

hatása alatt keletkezett. Weddigen a költ szerencsétlen életkörülmé-

l
) Chiarini, Ombre e Figure, 71. 1.

a
) Johannes Scherr, Allgemeine Geschichte der Litteratur, II. 117.

3
) Bayard Taylor, Goethes Faust 236. és kk. 11.

*) Grün életrajza, p. 83.
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nyeit nem ír veszi tekintetbe. Pedig minden byroni hatás keresésénél

jobban magyarázzák ezek Ibsen negatív irányát. Nagyon sokáig és ke-

servesen kellett küzdenie, mig elérte azt a társadalmi és erkölcsi magas-
latot, melyen most áll, és ereje és képessége nem volt már arra, hogy
borútalan világnézetre emelkedjék. *)

A svéd irodalomban Byron hatása inkább csak fordítások által

van képviselve. E fordítások száma igen tekintélyes, Strandberg, Bengt
Lidner (Weddigennél Lindner), Vitális és a nagy Tegnér állottak Byron
hatása alatt. Megjegyzend azonban, hogy Vitálist élete tette nagyrészt

pessimistává, 8 világfájdalma önállón is kifejldhetett. 8
)

A franczia irodalomra Byron nagy hatással volt, mint azt Lamar-
tine, Hugó. Delavigne, Alfréd de Musset, George Sand, Balzac, Alfonse

Daudet, stb. bizonyítják. A spanyoloknál par excellence byronista Jósé

de Espronceda, de mellette néhány más költ is állott Byron befolyása

alatt. A portugált irodalomra nézve Weddigen ily czím mre utal ;

Lord Byron om Portugál, A. Tellestl, Lisboa, 1879. Az oláhok Byron-

nak több mvét lefordították nyelvükre. Az olasz irodalomra Byron

úgy jó, mint rósz tekintetben nagyon hatott. Foscolo, Berchet, és az

újabbak közül számos költ eltünteti e hatást. Weddigen szerint Man-
zoni mvein «mély ziláltság és bú vonul át§, mi Byron olvasásának

tudható be. Képtelenség ilyesmit a rendíthetetlen hit Manzonira fogni.

Leopardinak, a kétségbeesés költjének, viszonya Byronhoz szintén ne-

vetségesen van tárgyalva. Mintha Leopardi fásult pessimismusa nem
fejldött volna psychologiai lánczolatossággal, s az olasz költ szerette

volna Byroot. Byron olasz fordításainak száma legio.

Még&szláv irodalmakra nézve megjegyezve, hogyezekre voltByron-

nak legtartósabb és legmélyebb hatása ; ki kell emelnünk, hogy a magyar

irodalom ezúttal elég jól van tárgyalva. (Weddigen Horváth Lázárt csak

Lázár néven ismeri.)

Észrevételeinket befejezzük. Ez a kis vázlat talán eléggé sejtet-

heti Weddigen mvének becsét és hiányait, és Byron nagy hatását az

európai költészetre.

Tata. Erdélyi Károly.

A franczia philologiai irodalom 1882/ 1883-ban. (Vége.)

5. A római régiségek több kiváló munkával gazdagították az iro-

dalmat a múlt évben. Els helyen említend ; R. Cagnat : Étude histo-

rique sur les impóts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des bar-

l
) V. ö. Nordische Rundschau, 1884. jan. füzet, 61. 1.

*) Fr. Winkel Horn, Geschichte der Literatur des skandinavischen

Nordens, p. 350.
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bares, daprés les documents littéraires et épigraphiques. I. vol. A köz-

vetlen adók kérdését jogi szempontból már Maquet és Humbert is tár-

gyalta, de az epigraphikai részt elhanyagolták. Cagnat fleg ezen a téren

merített sokat.

A vectigaliak, vagyis közvetlen adók közé sorozandó : a portoria

(vám), a vicesima hereditatium (örökösödési adó), a vicesima libertatis

(feldzabadítási adó), a centesima vagy ducentesima rerum venalium s

még néhány kisebb jelentéktelenebb adó, mint a rabszolgák eladásánál,

a só atán fizetend és a quadragesima lítium (peradó). Ez adók közt az

els foglalja el am legnagyobb részét, mert a legtöbbet tudunk róla.

Elször a portorium szó magyarázatát adja és kimutatja, hogy a régiek

ebben csak az állami pénztár gazdagítását s nem oekonomiai kérdést

láttak. Nérótól kezdve a feliratok alapján tisztán állapíthatjuk meg
szervezését. A császárság vége felé a jogi szövegek több nehézséget nyúj-

tanak, különösen az octava-t illetleg. Mandel szerint ez a vám tarifája

volt Augustustól fogva. A szerz Marquardt-tal az octava-t a portorium

egyedüli tarifájának tekinti a császárság vég^n, mig azeltt vagy 2, 27s,

vagy 5 százalékot tett ki a különböz tartományok szerint. Az újítást

valószínleg Theodosius után hozták be. A vámkerületek meghatározása

am egyik legjelentékenyebb része ; csakis az epigraphia szolgáltatta

ez adatokat. Két térkép a szöveg magyarázatára szolgál. Galliában és

Afrikában a légiókat szándékosan hagyták a vámhatáron kívül, hogy a

katonák ez adótól mentek legyenek, Illyricumban azonban nem, mert

a Duna partjain egy külön szervezet volt a barbárok betörései ellen

(limes imperii). A várna provinciák szerint változott; Illyricum és

Afrika tarifáját nem ismerjük ; Hispániában 2%-nyi, Galliában, Ázsiá-

ban, és valószínleg Itáliában 27s %-nyi, a köztársaság alatt a portorium

Siciliában 5%-nyi volt. A szerz ezután a vám beszedési módját tár-

gyalja a köztársaság idejétl egész a császárság végéig ; kimutatja,

melyek voltak az árúk, melyek a vámnak alá voltak vetve, mely törvé-

nyek védték a publicanusokat a kereskedk ellen és viszont. A köztár-

saság alatt e jövedelem az eerarium Saturni-be folyt, a császárság ide-

jén a császári provinciákban az állami pénztárba, a senatori provin-

ciákban pedig csak egy rész tartozott oda. Késbb mind a fiscusé volt.

A vicesima libertatis és vicesima hereditatium ugyanily szempontból

van vizsgálva ; ez utóbbinak határai egy mappán híven fel vannak tün-

tetve ; egy feliratot sem hanyagol el a szerz, melyek tárgyát megvilágít-

hatják. Az utolsó részben különösen érdekes a sóadó kérdése. Marquart

szerint a sóadót a köztársaság alatt hozták be s a császárság végéig fenn-

tartották. Cohn szerint ez adó soha sem létezett ; Cagnat szerint 250-ben

Kr. e. hozták be, de nem tarthatott sokáig, mert késbb semmi nyomát

sem találjuk. Italián kívül aligha léptették valaha életbe.
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Cagnat mve forrásai szolgálhat mindazoknak, a kik e tárgygyal

foglalkoznak ; a legnagyobb pontossággal határozza meg az ismertet

eredményeket s mindenütt a forrásokra megy vissza. Az Akadémia e

mvet megjutalmazta. Röviddel a kinyomatás eltt az Akadémia egy

nagy felirat lenyomatának birtokába került, a melyet Palmyra romjai

közt találtak, s a mely egy teljes vámtarifát s az adó beszedésének mód-

ját nyújtja. A felirat kétnyelv s jelenleg foglalkoztatja a tudósokat.

Cagnat mvének második részében adja majd az eredményt, ha a felirat

egyes kérdésekre új világot vet.

J. B. Mispoulet, Les institutions politiques des liomains ez. mve
nem egyszer kivonat a nagy német mvekbl. Mindenesetre nehéz újat

mondani, oly sok kézi könyv után, melyek a római jogot tárgyalják.

Puehta, Rudorf, Bethmann-Hollweg, Walter s különösen Marquardt-

Mommsen a németek részérl ; Willems a belgiumi s Madvig a dán tudó-

sok közt alig engednek valami kutatni valót e téren. De nálunk eddig

egy összefügg nagyobb tankönyv e téren hiányzott. Az említettek közt

többeket lefordítottak ; Mispoulet azonban evvel nem elégedett meg.

Nagy eldeinek mvei vezetik, de nem teszik ki mvének lényegét.

Minden egyes kérdést újra átkutatott, a szövegeket átvizsgálta s a sok

hely, a hol Mommsennel ellentétbe jön, eléggé bizonyítja, hogy a oour

d'appel ez ügyvéde feladatát nem a könny oldalról fogta fel. Az els
kötet egészen a római constitutiónak van szentelve, a második az admi-

nistratiot tárgyalja, a mely a hivatalnokok felosztását is tartalmazza

;

de e hiba, a melyért a szerz bocsánatot kér, az els kötetben mindig arra

kényszeríti, hogy a másodikra utaljon, a mint általán a felosztás az

eddig divóktól sokban eltér. Az általános eszme, mely a mvön keresz-

tül vonul, mutatja, hogy a szerz kevés fontosságot tulajdonit a hiva-

talnoki osztályok kérdésének. Szerinte a valódi kormányzó az impérium-

mal felruházott hivatalnok ; tulajdonkép az kezében összpontosul a

hatalom s csak egyes teendk végzésére szorul a comitáumok vagy a

senatus segélyére. Az uralmat oly módon képviseli, mintha nem kapná a

nép souverenitásától. Ez eszme, mint látjuk, ellentétben áll Mommsené-
vel és Madvigéval s a mi még súlyosabb Ciceróéval s mind a jogtudós-

sal egész Tribonianig. Ellenben helyes az a vélemény, hogy a principa-

tus korszakától egész a császárság végéig ugyanazon eszmék vezérelték

az uralkodókat, s hogy Diocletian és Constantin csak befejezték azt, a

mit eldeik megkezdettek, t. i. hogy az uralom küls formáit annak
eszméjével összhangzásba hozzák. Mispoulet az els, a ki egy kézikönyv-

ben ez eszmét bvebben kifejtette, a mint egyáltalán a császárság utolsó

szakáról, a hol nem voltak elzi, teljesen önálló kutatásokat végzett.

A theoriák nagy szabatossággal és világossággal vannak kifejtve, a mit

a szerz sok jogi tanulmányainak köszönhet ; de az epigraphia terén is
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otthonos, mert egyike volt a római franczia iskola tagjainak, a kiknek

sorában óvenkint egy jogász is, ki az ó-korral foglalkozott, látható. Ez

különösen kitnik a második kötetbl, a mely az administratióról szól

8 a hol elször Rómát s Italiát, azután az egyes provinciákat tárgyalja.

Itt is a császárság utolsó századainak hadi szervezetérl, a tengerészei-

rl s a provinciák rcsapatairól nagyon beható tanulmányokat tesz

közzé, s az igazságszolgáltatás tárgyalásánál nagy jogi tudományát

mutatja.

A római régiségek egy speciális kérdésével foglalkozik E. Beán-

douin, Étude sur le Ius italicum ez. iratában. A szerz szerint a ius itali;

cum a birtok jogi privilégiuma ; az a föld, mely e jogot elnyerte, az itá-

liai birtokokkal egyenl s magáu tulajdonná válhatik ; a lakosok ennek

valódi urai, ex iure Quiritium. E privilégiummal a római nép lemond

birtokjogáról, s a lakosok nem fizetik többé a föld után járó adót. A do-

mínium ex iure Quiritium a ius italicum lényege, a birtok immunitása

annak következménye. Beaudouin tehát egynek veszi a birtok és az egyén

ius italicum-át, holott több tudós ebben két különböz processust lát.

Igaz, hogy mindkett a birtokot az itáliai földekkel azonosítja, s hogy a

lakosok mind a polgári jogot élvezik ; többnyire együtt is szokták ado-

mányozni, de még sem függnek egymástól.

Az e joggal felruházott városok statistikája B.-nól teljesebb, mint

Zumptnál (Commentationes epigraphici, I. 482 sk.) ; helyesen magya-

rázza, miért váltak római coloniákká vagy municipiumbkká, mieltt a

ius italicumot kapták. De e jog nem változtatta semmiben e városok

administratióját. A dolgozat végén a szerz e jog történetét vázolja.

A ius tulajdonkép már a római történet legrégibb korszakában létezett,

de e nevet csak akkor használhatták, midn mind a szövetséges város

Italiában az ager romanus-sal egyenl volt.

Henri Dumeril, De constitutionibus Marci Aurelii Antonini ez. the-

sisében M. Aurelius törvényhozásával foglalkozik. A dolgozat els részé-

ben a közjoggal, a másodikban a magánjoggal foglalkozik. Az Antoni-

nusok, habár bölcsészeti nézeteikben egymástól eltértek, egyforma poli-

tikát követtek, mert csakis az állam érdekét tartották szem eltt. Külö-

nösen M. Aurelius idejében volt szükség erre, mert a barbárok már kö-

zeledtek. Az Antoninusok a honestiores osztályát nagyobbították, s az

orvosokat, tanítókat és azokat a veteranusokat léptették be, kik honesta

missio-ban részesültek ; ez által is iparkodtak az államot megszilárdí-

tani. Ezekbl a szempontokból kiindulva vizsgálja a szerz a principa-

tust, a többi rendeket, Italiát és a provinciákat, a cultust, a pénzügyet,

a katonaságot, a nemzetközi jogot s a büntetéseket. Téved, ha azt mondja,

hogy Antoninus a senatusért nem tett semmit, mert tudjuk, hogy sok

város alatta curator-t kapott s a hivatalnokok a senatusból voltak véve.

Philologlai Közlöny. Vffl. 9 10. 63

Digitized by VjOOQIC



970 KONT IGNÁCZ.

A keresztényekhez való viszonyát nem tünteti fel elég világosan. Az
egyéni szabadságról s az egyenlségrl szólva, inkább a mai álláspontot,

mint a rómait foglalja el.

Catati, Fortü Etruria ez. kis iratában a római jog etrusk eredetét

akarta kimutatni, de csak egyes pontokra szorítkozik. így azt vitatja,

hogy Lar az etruskoknál egyszer elnév volt, s nem a méltóság czíme.

Ugyanezt tartja Lucumo-ról. De ez ellen szól Servius (Aen. II. 278), a
ki azt mondja, hogy : duodecim lucumones, qui reges sünt lingaa Tus-

corum ; Varró is lucumonesnek Devezi az etrusk hatóságot. Különben a
kis értekezés elég elmésen van szerkesztve.

Oly munkát is kell jeleznünk, a mely nem csak a szakirodalom-

ban, hanem a nagy közönségnél is feltnést keltett. Ez C. Marika, Étu-

de* morales sut Vantiqnité ez. mve, a mely úgy a stilus mint a psycho-

logia szempontjából egyaránt érdekes. A szakphilologusok közt Martha,

Boissier után kétségkívül az els helyet foglalja el, mint stilista. Lucre-

tinsról és a császári kor moralistáiról irt mvei valódi klasszikus mun-
kák. Czélja az ókori írók és intézmények psychologi áját szemünk elé ve-

zetni s a jelen munkában nyújtott fejezetek, ha az els pillanatra nem
is látszanak összefüggni, mégis egy közö* kapocs folytán egybeolvad-

nak, így ,A gyászbeszéd a rómaiaknál' mutatja, hogy mily érzelmek

hatották át a halotti szertartásokat abban az idben, midn Róma, val-

lási és irodalmi dolgokban még naiv, de már nagyságának érzetében

volt. ,Carneades bölcsész Rómában' a bölcsészet és morál els feléledését

vezeti szemünk elé oly népnél, mely eddig csak politikai és harczi sze-

repet játszott. ,A vigasztalások az ó-korban' a fájdalom bölcsészetinek

nemes vagy nevetséges oldalát tüntetik fel. ,A lelkiismeret vizsgálata' a

bels tökélyesedés utáni vágyat, a mely bizonyos iskolákon ert vett,

szemlélteti. Végül midn a bölcsészet és a régi vallás a kereszténység-

gel küzd, két nagy példa arra tanít, mit tehetett ,Egy pogánynyá vált

keresztény 4
s ,Egy kereszténynyó vált pogány4

. Mint Martha helyesen

megjegyzi : On ne peint pas les ámes avec des gloses, a száraz bet soha-

sem fog ily mveket teremteni, mint az övé. Az els fejezetben a római

halotti beszéd egész történetét adja ; a gyér töredékekbl és feliratokból

iparkodik ennek képét összeállítani ; összehasonlítja a franczia oraison

funébre-rel, különösen a Bossuet-ével. — Tacitus Agricoláját szintén

ily mnek tartja, Urlichs, Hoffmann és Hirzel ellenében. Mellette szól

Hübner. (Hermes 1866.) ,Carneades Kómában 4 annak idején a Revue

des deux mondes-ban nagy föltnést keltett. Azt bizonyítja, hogy a

praktikus bölcsészet Rómából indult ki, s híven rajzolja annak a követ-

ségnek mködését, a mely Rómába jött, miután az athéniek Oropost

Boeotiában elpusztították és a Sicyoniakat 500 talentumnyi birságra

ítélték, 6 a mély a peripatetikus Critolausból, a stoikus Diogenesböl s
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az akadémikus Carneadesbl állt. ,A lelkiismeret vizsgálata* Pytbagóras

arany verseirl szól, melyek M. Aurelius olvasmányai voltak s a pogány

vallás több hívit asketikus életmódra szoktatták. ,A pogánynyá vált

keresztény' Julián s ennek kapcsolatában a római társaság ekkori hely-

zete mesteri vonásokkal van ecsetelve. ,A kereszténynyé vált po-

gány* Synesius, kinek mveit Druon 1868-ban francziára fordította.

£ bölcsész és püspök, kit kora ifjabb Pliniusának lehetne nevezni, az

V. század elején nagyon viszontagságos életet élt. Cyreneben született

;

mint ifjú a barbárok betörései ellen harczolt ; erre Alexandriába ment

a hol Hypatiával ismerkedett meg, e fenséges nvel, kit a jámbor ke-

resztények a templomban agyonverték és széttépték. Onnan Athénbe ment

s mint hazájának küldöttje, Konstantinápolyba a császárhoz, a hol há-

rom évig kellett várnia, míg Arcadiusnak kérelmét eladhatta. Ekkor

setét színekben festette hazájának sorsát, a melynek egy kis sereget sem

nyújtottak segélyül, hogy a barbárok ellen védhesse magát. Késbb aka-

rata ellen Cyrene püspöke lett, miután Theophilus patriarcha a keresz-

tény hitre térítette. Sokat tett három gyermekének neveléseért. Levelei

a legérdekesebbek ; ezekben a birodalom gyenge állapotáról, az iskolák-

ról és bölcsészeti tanokról, az irodalomról, s e félig pogány, félig keresz-

tény világról szól. Költészete Lamartine-ével hasonlítható össze. Martba

több hasonlatot idéz a franczia költ Méditations poétiques és Hymnusai

s a cyrenei püspök költeményei között.

Ezekbl láthatjuk, hogy Martba mve mindazokat érdekli, a kik az

ó-kori tanulmányok .és eszmék barátai.

Nagyon érdekes mythologiai tanulmány Albert mve : Le culte de

Castor et Pollnx m Italie, a mely tulajdonkép két munka. Az elsben a

Dioskurok életérl szól röviden a szerz, azután e kultus eredetérl Ita-

liában, annak behozataláról Rómába s e kultus viszontagságairól álta-

lán értekezik. A m ezeu része sokban kiegészíti a közkézen forgó

mythologiai mveket, mert minden lehetséges szempontból tárgyalja

ez istenségeket ; így mint tengeri, hadi, kereskedelmi, kosmikus és alvi-

lági hatalmakat. A Castor templomáról Rómában szóló fejezet a hely

színén történt topographikus tanulmányokon alapszik, de különösen

nagy súlyt fektet A. a monda fejldésére és terjesztésére.* A Dioskurok

megjelenése a Regillus tó melletti csatában a legvalószínbb megoldást

nyeri. E kultus ugyanis a campaniai görög városokból és Etruriából

terjedt ki. A repillusi csata leírása teljesen hasonlít a Sagrai-boz Lokri-

ban, s valószínleg onnan vették át. Itt mint ott az ellenséges fvezér

az ostromlott város istenségét hívja fel segélyül, a ki megjelen s azután a

gyz nép kultusába vétetik fel. Tusculumban a Dioskurokat már tisztel-

ték, a dictator tehát ket hívja fel segélyül. Innen eredt a monda a Dios-

kurok megjelenésérl az ütközet közben. Egyszersmind azt is következtet-

te*
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hetjük, hogy az ütközetet fleg a lovasság döntötte el. A mfi második
része egy katalógus, a mely az összes görögországi és itáliai emlékekrl,

vázákról, tükrökrl, érmekrl, szobrokról, dombormvekrl, véaett kö-

vekrl, melyek a Dioskurokra vonatkoznak, szól. Ez a legteljesebb lajs-

trom, a mely eddig létezik, s melyhez b tárgyi és mtörténelmi magya-
rázatokat csatolt a szerz. A munka azon archeológiai és mythologiai

tanulmányok eredménye, melyet a szerz a klasszikus földek talaján

végzett.

Ugyancsak Albert-ti jelent meg : De villis Tiburtims principe Au-
gusto, topographiai, irodalmi és archaeologiai tanulmány. A tervTibur és

környezetérl a legújabb ásatások alapján készült. Tibur leírásával

kezdi a szerz mvét, azután szemünk elé vezeti Augustus, Mecénás,

Qu. Varus, Horatius, Cynthia, Vergilius, a Lolliusok, Pisok, Munatius

Plancus és a Plautiusok villáit, melyeket rekonstruál ; helyöket ós épít-

kezési módjukat, díszítésöket és berendezésöket ecseteli. Különösen érde-

kes a Horatius villájáról szóló fejezet, a mely elbb jelent meg, mint
Boissier e tárgyról szóló értekezése, melylyel az ,Archeológiai séták 4 má-
sodik sorozatát nyitotta meg. (Revue des deux mondes, 1 883. jun.) Tuscu-

lum és Tibur összehasonlítása nagyon merész, de szellemes. Mve kelle-

mes útmutató emtörténeti excursusban.

Az epigraphia nagyon kedvelt tanulmány Francziaországban s oly

neveket mutathat fel, melyek e téren úttörk voltak. Renier, s ennek

helyettese a Collége de France-on Desjardins, Rayet, Foucart, Róbert,

Le Blant, a ki a keresztény feliratok terén a legnagyobb tekintély, Yal-

lentin, Waddington és Cagnat oly epigraphusok, a kik a németorszá-

giakkal kiállják a versenyt. E téren egy helyi érdek munka jelent meg

:

Epiyraphie gallo-roinaine de la Moselle, par Ch. Róbert et René CagnaX.

Tizennégy évvel ezeltt kezdette meg Róbert e département feliratainak

gyjtését és magyarázatát. Az els kötet az istenek tiszteletére készített

emlékekkel foglalkozott, s Epona, Mercurius, Visucius, Rosmerta, 8irona

8 több galliai istenség mythusára új világot vetett. A szerz szembaja

miatt a munkát nem végezhette be, most Cagnat-ban, a kinek mvérl
fentebb szóltunk, ügyes segédmunkásra talált. E második kötet a feje-

delmek emlékeivel foglalkozik. A kilencz emlék ugyanannyi értekezés

tárgyául szolgál. Különösen fontos egy Tiberiusnak emelt feliratos kö,

a melyen az imperátor tribunusi jogai, császári és consulátusi méltósá-

gai elször fordulnak el chronologiai sorrendben. A Claudius császár-

ról szóló felirat is érdekes. Am nemcsak a száraz inscriptiókat adja

;

a szerzk ez emlékeket úgy archeológiai mint epigraphiai szempontból

vizsgálták, s a lehet legtöbb adatot szolgáltatják a tartomány kultu-

sáról, közigazgatásáról és magán életérl. Néhány hamis felirat alkal-

mat szolgáltat Róbertnek, hogy a derék archeológus Boissard emlékét,
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kit feliratok hamisításával vádoltak, tisztázza. Az utolsó kötet a halotti

feliratokat fogja hozni.

Egy speciális kérdéssel foglalkozik Héron de Villefosse és H. Thé~

denat, Cachets d'oculistes romains ez. mve. A szerzk eleintén külön tet-

tek kutatásokat e téren ; késbb egyesültek 8 egy az Akadémiától meg-

jutalmazott kötetben tették közzé fáradságos munkájokat, a mely száz

meg száz aprólékossággal foglalkozik ugyan, de még sem untatja az

olvasót. A munka 1 8 kiadatlan sigillummal foglalkozik, melyeket egynek

kivételével mind Francziaországban találtak. Mindegyik a szemorvos ne-

vét a gyógyszerrel együtt tartalmazza. Az orvosok legtöbbje eddig isme-

retlen volt. A mellett, hogy az epigraphiát gazdagítja, em az orvostan

történetét is sokban bvíti. S valóban tán az orvosok fogják legnagyobb

élvezettel olvasni.

Seignobos, De indole plebis romanae apud Titum Livium ez. kutatá-

sában Nitzsch és Nissen forrástörténeti kutatásait Liviusra akarta alkal-

mazni, de kevés szerencsével. Livius a római plebset szegénynek, nyo-

morultnak, eladósodottnak mondja. De ez nem felel meg a valóságnak.

A plebeiusok jelentékeny elnyökben részesülnek a comitia centuriatak-

ban, sokan tehát az els osztályhoz tartoztak, s így gazdagok voltak.

A plebeiusok katonák s ez Rómában sok pénzbe került. Livius tehát té-

vedt. De ha tévedt, úgy forrásai félrevezették. Ismeretes, hogy két autor-

ból merít. Valerius Antiasbcl és Licinius Macerbl, a kik a plebst úgy
írták le, mint Sulla alatt, de nem mint régenten volt. Az elbbi korsza-

kokra nézve Fabius Pictort kellett felhasználnia s a kevés hely, melyet

tle átvett, azt mutatja, hogy a plebs a vidéken lakott s gazdag volt.

Az általánosítás nagy hiba. Ha volt is gazdag plebeius, ebbl még nem
következik, hogy mind gazdag volt, s ha a vidéken bérelt is földet, elég

adót kellett fizetnie a patríciusnak. Seignobos úgy jár el, hogy minde-

nütt, a hol Livius a nép nyomoráról szól, ott Antias vagy Macernek.

a hol pedig jólétét említi, ott Fabius Pictor befolyását látja. Egyes he-

lyek tartálmából nem lehet ily határozottan a forrás kérdését eldönteni.

A római hadi tudományok körébe vág J. Gébelin thesise : Quid rei

viüitaris doctrina, renascentibtis litteris, antiquitati debuerit. A szerz azt

kutatja, hogy mennyire segítették el a klasszikus tanulmányok a had-

ügyet a XV. század második s a XVI. els felében. Elször azokkal az

ó-kori Írókkal foglalkozik, kik a hadügy technikájáról írtak, s kiknek

mveit a renaissance korában Italiában és Francziaországban tanulmá-

nyozták. Ilyenek : Modestus, Frontinus, Vegetius, Aelianus és Polybius.

A második rész mutatja, mennyire hatotta át az olasz tudósokat és

államférfiakat, különösen Macchiavelt, a ki Libro deli' arte della guerra

ez. mvében ennek kifejezést adott, e tanulmány, s mint iparkodtak

Francziaországban ket utánozni. A katonaszedés módja, a seregek
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berendezése változott. Mind e reformok, melyeket a XVI. század elején

behoztak, a szerz szerint az ó kori tanulmányok befolyását mutatják.

A gyalogság kiváló szerepe s a nemzeti hadsereg szüksége is ennek be-

folyása volna. Kétségkívül a szerz nagyon messze megy, mert a puska-

por feltalálása egész más irányokat szabott ki a hadügynek, mint a

régiek irataiban találtak. A szerz Németországot és Spanyolországot

elhanyagolta, a mely utóbbi országban különösen nagy volt e téren a

mozgalom. Az 1550. évvel befejezi munkáját, a mely arról tanúskodik,

hogy a hadügyi kérdésekkel sokat foglalkozott a szerz, mit különben

franczia thesise (Histoire des milices provinciales) eléggé bizonyít.

Végi meg kell említenünk, hogy a múlt évben jelent meg Duruy

Bómai történetének V. kötete, a mely 442 képpel, kártyával és chromo-

lithographiával díszítve, Hadrianus — Antoninus — és M. Auréliusról

szól. De e császárok története csak az els 200 lapot foglalja el. A kötet

többi része (236—800) a római társaságot a kereszténység els két szá-

zadában ecseteli s a következ kimerít fejezetekbl áll : A család, a

város, a provincia, a közigazgatás, az erkölcsök és az eszmék. Friedlánder

nagy mve után is, e rajz megtartja irodalmi becsét s a kiváló szerz

mvének egyik fénypontját képezi.

6. A latin nyelv terén két fontosabb munkáról kell megemlékez-

nünk. G, Edon Ecriture et prononciation du latin savant et tlu latin

populaire, et appendice sur le chant dit des Fréres Arvales ez. mvében
fleg a latin phonetikával foglalkozik. — Erasmus ,De rectalatini grae-

cique 8ermonis pronuntiatione* 1528-ban megjelent mvében annak

bizonyítására, hogy mennyire változott a latin kiejtés az egyes orszá-

gokban, a Miksa császárhoz küldött követekrl szóló anekdotát hozza

fel, kik mind saját nyelvök accentusával ejtették ki a latint, annyira,

hogy egyik a másikat nem értette. Körülbelül így járt volna egy római,

ha néhány századdal halála után polgártársaihoz beszélhetett volna.

A latin nyelv ezen változását a kiejtés és orthographia tekintetében tanul-

mányozta Edon. E végbl tíz korszakot külömböztet meg. A els Róma
alapításától a III. századig Er. e. ; a második innen 240. Er. e. vagyis

Appius Claudius Cíbcus reformjáig ; a harmadik 240— 186-ig, a mely

Livius Andronicus korszaka ; a negyedik 186— 169-ig, Ennius korszaka

;

az ötödik 189—89-ig, Accius és Lucilius korszaka; a hatodik 88-tól

Augustusig (29); a hetedik Augustustól Claudiusig 29—Er. e. 41 . Er. u.

;

a nyolezadik Nérótól Hadrianusig (54— 117); a kilenczedik Hadrianustól

Commodusig (117—180) s a tizedik Commodustól a IV. század végéig

(180—500) terjed. E részletes felosztás nagyon megnehezítette a szerz

feladatát, mert nagyon bajos ily éles határvonalat húzni, minthogy nem
áll annyi emlék rendelkezésünkre, hogy minden egyes periódus kiejtését

teljesen helyreállíthatnék. Azt is tudjuk, hogy az els korszak fbb em
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lékei, az arvalesi dal és a Columna rostrata késbbi idkbl valók, s így

biztos következtetést nem vonhatunk, Appius Claudius Caecus és Clau-

dras császár reformjai pedig nem hagytak nagyobb nyomokat a nyelvben.

Cicero, Varró és Quintilianus egyes helyei azt mutatják, hogy kétféle

nyelvezet volt ; Festus és Aulus Gellius oly korszakban, melyet Edon a

legbiztosabbnak tart, bizonyítják a kételyeket, melyek a kiejtés körül

támadtak. Priscianus fejezetei, a melyekben a latin és görög betket

összehasonlítja, eléggé bizonyítják a zavart, melyet a két nyelv kutatása

a nyelvtani tanulmányokba hozott. Ez azonban nem von le sokat am
érdemébl. A szerz hosszú éveken át hangyaszorgalommal gyjtötte

adatait ; olvasottsága a német szakirodalom terén igen nagy, 8 ha Cors-

sent els tekintélynek is ismeri el, mégis elég önálló, s néha ellentétes

nézeteket vall. Az alphabetummal kezdi, erre következik az írás ós a

kiejtés. A negyedik fejezet, mely am frésze, az orthographia változá-

sairól szól a feliratok nyomán. Itt találjuk az említett felosztást ; a fel-

iratok nyelvtani magyarázata nagyon beható. Végül a quantitasról, a

színi költknél elforduló hangzónyujtásról és az accentuatióról szól.

Mint nagy találmányt adja az Arvalesek dalának új olvasását és magya-

rázatát, a halotti dal nevet akarja neki adni, mert az eddig meg nem

magyarázott ,Lumemulia* szerinte nem más mint Lemnralia (aecepe-

runt), az az a résztvevk azt kapták, a mi a Lemurok kiengesztelésére

szolgál, t. i. babot. Ennek megersítésére Ovidius Fasti (V. 436—444 v.)

helyét idézi, a hol ugyanily ceremóniáról van szó. Anélkül, hogy olvasási

módját vitatnók, ide iktatjuk azok számára, a kiket a kérdés érde-

kel, íme

:

E ! nos, Lases, juvate !

Hi mi lua fave ; Marmar, serp", . incure se ! Inde foris eatur

fuce, Remars : limen sah

!

(stabe aversi vagy abersi)

Manis paternei, abvolate

!

(conctes)

E ! nos, Marmor, juvato

!

Triumpe.

Klasszikus nyelven

:

O, nos, Lares, iuvate !

His mihi luam fabis; Umbra, serpe, incurre iis

Inde foras satur füge, Lemur: limen sah!

(stabit aversim)

Manes paterni, avolate

!

(cuncti)

O ! nos, Umbra, iuvato

!

Triumphe !
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Ennek kapcsán fel kell említenünk Michel Bréal magyarázatát, a
mely a Mémoires de la Sociétó de Linguistique 1881-iki évfolyamában

jelent meg, hogy az utolsó két franczia magyarázó szövegét együtt lát-

hassuk. Bréal így olvas :

Enom Lases iuvate

Neve luem arves Marmar sers inourrere

Inpleores . . .

Sata tutere Mars

Clemens satis sta Berber

Semunis alternei advocapit conctos

Enom Marmor iuvato

Triumpe.

Klasszikus nyelven :

Eia, Lares, iuvate,

Neve luem arvis, Marmar, siveris incurrere,

Implores . . .

Sata tutere, Mars.

Clemens satis esto, Berber.

Semones alterne invooabit cunctos.

Eia, Marmor, iuvato.

Triumpe

!

A második munka F. Antoine, De casuum syntaxi Vergüiana (256 1.)

ez. mve, a melyben a vergiliusi syntaxis egy részét tárgyalta a szerz.

Czélja az egészet feldolgozni ; e fejezetet mint latin thesist nyújtotta be.

Ki akarja mutatni Vergilius nyelvezetének fölényét, s hogy befolyása a
költkre oly nagy volt, mint Ciceróé a prózaírókra. Mvében nem csak

a casusok mondattanának különlegességeit Vergiliusnál, hanem az egéez

tant, a mely e theoriát illeti, tünteti fel. A mi e szempontból az Aeneis

8zérzjének syntaxisát a prózaírókétól megkülömbözteti, az, hogy több

archaismust használt, hogy nyelvezetének hellenistikus vonásokat köl-

csönzött, hogy fleg az esetek baszDaktában nagyon szabadon járt el,

s hogy az elszókat gyakran elhagyja. Az általános bevezetés után a hat

esetet egymásután tárgyalta a szerz, s a lehet legteljesebb indexet

csatolta mindegyikhez, a melyben minden, az esetre vonatkozó feltn
szerkezet bizonyos csoportok szerint egybe van állítva.

Chatelain latin-franczia lexiconjáról már volt szó e Közlönyben

(VII. 945) ; csakhogy az É colé pratique nem tfelsbb középtanodat.

Amint fentebb láttuk, ez a Facultassal egyenrangú intézet, a teljesen

megfelel a német seminariumnak, a hol a hallgatók tekintélyes tudósok

vezetése alatt dolgoznak. Kiadványai jelenleg a 46. kötetnél vannak, 8

mint Duruy a múlt évben egy látogatása alkalmával mondotta, Fran-

cziaország egyik díszét képezik.
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7. Az általános nyelvészet terén csak egy mvet jelezhetünk. A tiszta

pbilologiai tanulmányok leginkább keleti nyelvek köri csoportosulnak.

Amint J. Darmestetter a múlt évben megjelent Essais rientaux ez. m-
vében helyesen mondotta, Francziaország a keletet megnyitotta a világ-

nak, e téren nem akar hátramaradni. Aegyptom, Syria, Babylonia,

India, a zend, a chinai, a japáni foglalkoztatják a legtöbb fiatal tudóst,

a kik linguistikával foglalkoznak, annyira, hogy a latin és görög e te-

kintetben is háttérbe szorult.A klasszikus nyelvektl csak a szellemet

akarják, de az orientaliák úgy az Éoole pratique-ban, mint a Collége de

France-on és részben a keleti nyelvek iskolájában, a hol inkább a prak-

tikus szempont uralkodik, nagy ápolásban részesülnek. Az ideális oldal

mellett e tanulmányoknak kiváló fontosságuk van Francziaország poli-

tikai állása miatt.

Victor Henry, Etude sur Vanaloyie en général et sur la formation

analogique de la langue yrecque (441 1.) ez. mvében az általános nyelvé-

szetbl indul ki s annak vívmányait a görögre alkalmazza. A t, a fne-

vek ejtegetése és az igék hajtogatása a mfí három frésze, amely így egy

tudományos görög nyelvtan alapvonalait tartalmazza. — Az analógia

szerepe, hogy a paradigmákat egyenlvé tegye, s hogy oly alakokat te-

remtsen, melyeket az organikus formákkal szemben mellékalakoknak

kell tekintenünk. De ez organikus formák magok tán nem mások, mint

az analógia folytán képzett régibb alakok. A görögben mind az organikus,

a mit az indo-európai anyanyelvbl vettek át. Azonban az analógia

folytán képzett mellékalakok különféle csoportokra oszlottak, de Henry

felosztásában csakis az organikus formákból indult ki, s ezek alapján

vonta le következtetéseit. A különféle esetek oly sort képeznek, melynek

külömböz végs szótagai egymásra hatnak s idvel egyenlkké lesznek

;

úgyszintén a casusok, melyek a külömböz ejtegetésekben egymásnak

megfelelnek, egyforma alakot vesznek fel. Más analógiák a jelentéssel

függnek össze ; ez az alakra hatást gyakorol ; az igéknél még több ily

alak keresztezi egymást. — Henry a morphologikus rendet választotta,

s azokat a morphologikus kategóriákat mutatta, a melyeknél az ana-

lógia szerepe legjobban nyilvánul. Három korszakot külömböztet meg

:

az egytagú, agglutináló és ejtegetéssel bíró periódust. Az analógia szerepe

annál nagyobb, mennél inkább uralkodik a flexió ; de ezen korszak vé-

gén visszahatás nyilvánul : a nyelv analytikussá lesz, s az analógia oly

mértékben veszít, a minben a flexió.

Henry mve méltó feltnést keltett ; nemcsak a klasszikus nyelvek

organismusába hatol mint önálló kutató, hanem a sanskritot is jól érti 8

több magyarázata e téren való hivatását mutatja s a legszebb eredmé-

nyekre vezethet. az els, a ki a Sorbonne-on ily tárgyú thesist vita-

tott, s az els, aki nálunk behatóan foglalkozott a nyelvezet egyik alkotó
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erejérl. A munka e tudományok f képviseljének és elmozdítójának,

Bréaln&k, van ajánlva.

8. Végi a mfordításokról akarunk szólni. A klasszikusok fordítása

itt több gyjteményben jelenik meg. Nincs csak némileg nevezetes latin

vagy görög író, akinek mvét le nem fordították volna. 8 itt az alak

megfelel a tartalomnak is. Minden év e gyjteményeket öregbíti ; fiata-

labb erk pótolják a régi fordítókat, kik tán nem vették a legjobb szöve-

get alapúi s a tudomány színvonalára emelik az átültetett munkát. Ter-

jedelmes bevezetések és életrajzok elzik meg e köteteket, melyeket a

Garnier és Cbarpentier czégek adnak ki. De nem ezekrl akarunk itt

szólni, banem két fordításról, melyeknek nagyobb önálló becsök van. Az
egyik Htire des animaux d'Arútote, traduite en francais et accompagnée

de notes perpétuelles par ,/. Barthélemy-Saint Hilaire. A volt külügyi

minister elszeretete a stagirai bölcs iránt már több kitn munkával gaz-

dagította a franczia irodalmat. B. behatóan foglalkozott bölcsészetével s

nem egy dilettánsnak mvével van itt dolgunk, hanem egy 30— 40 évnyi

ismeretségbl ered mfordítással. A könyv dedicatiója, mely azt mu-
tatja, hogy a franczia államférfiak mással is foglalkoznak mint politiká-

val, így hangzik : A la mémoire de M. Thiers est consacrée cetté traduc-

tion d'un grand monument d'histoire naturelle dönt nous nous sommes
bien souvent entretenus ensemble avec une égale admiration. A három
vaskos kötet nagy luxussal van nyomatva. Az elsben egy 190 lapra

terjed bevezetésben Buffon, Cuvier és más tudósok véleményét, vala-

mint Lewes kritikáját Aristoteles zoológiájáról halljuk. Erre am rövid

elemzése következik. Aristoteles terve, elzi: a krotoni Alkmeon,

Empedokles, Anaxagoras, apolloniai Diogenes, Demokritus, Hippokrates,

Xenophon és Platón, annak követói : Plinius, Aelianus, Nagy Albert,

Belon és Bondelet, Wotton Oxfordból, Gesner Konrád, Linné, Buffon

és Cuvier foglalják el az els részt. Erre a fordító Aristoteles stylusának

sajátságait tünteti fel, összehasonlítja methodusát a modern zoológiáé-

val, megmutatja a rendet, melyet az állatok osztályozásában követni

kell, az él lények átalakulását s az élet problémáját fejtegeti. Aristote-

les és a természet megfigyelése, anatómiai tanulmányai és rajzai, a

zoológia jelen állása, a tudomány eszméje s Görögország nagy szerepe

az emberi ész kimvelésében e téren is, a bölcsészet történetének Ítélete

Aristoteles természetrajzi iratai felett : mindmegannyi érdekes fejezet,

a melyekben a fordító nagy olvasottsága és valóban philosophikus felfo-

gása nyilvánul. Ha az élczlapok, mikor a kormányon volt, mindig egy

vaskos Aristoteles8el kezében ábrázolták, ezen nincs mit bámulnunk.

Magától értetdik, hogy a nyelvezet híven adja vissza az aristotelesi

stylu8t, s hogy a m e tekintetben klasszikus. A külföldi tudósok mveit
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is felhasználta a fordító ; a bécsi zoolog, Clauss, több ízben szerepel.

Egy 300 lapnyi index a keresést megkönnyíti.

Egy másik mfordítás, melyet az Akadémia megjutalmazott : C.

Váíeri Catulli liber. Les poésies de Catulle. Traduction en vers francais

par Engéne Bostand. Texte revü d'aprés les travaux les plus récents de

la philologie, avec un commentaire critique explicatif par E. Benoist,

A költ a szövegkritikussal egyesit, de a jutalom inkább a remek mfor-

dítást, mint a Sorbonne tanárának a legjobb kéziratok nyomán helyre-

állított s b kritikai és tárgyi kommentárral ellátott szövegét illeti. Az

els kötet egy rövid bevezetést, a melyben az eddigi franczia Catullus-

fordításokról szól, a fordító s a költ életrajzát (23—79. 1.) ugyancsak

ettl tartalmazza. Erre következik a szöveg s átellenében a fordítás.

A második kötet Benoist mve, a melyben hosszasan szól a kéziratokról,

azután minden egyes költemény ketts magyarázata : a kritikai s a tár-

gyi következik. E mfordítás tehát minden igényt kielégít, a szaktudósét

úgy, mint az egyszer olvasóét, a kit a díszkiadás, a melyhez egy a XVI.

és a XVII. század elején használt nyomtatási typust használtak, is

gyönyörködtet. Mutatványul a harmadik költeményt : Lugete, o Veneres

Oupidinesque, közöljük.

Graces, en deuil, Amours pleurez,

Et vous tous, étree beaux des. homines admirés

!

Car il e6t mórt, le moineau de Lesbie,

Le passereau, délices de ma mie.

Plua que ses yeux elle le cherissait.

Ses caresses étaient le miel pour son amié :

Comme une enfant sa mére, il la reconnaissait

;

Lóin de ce sein jamais il ne s'en hardidissait

:

Ou bien, il sautelait autour d'elle, sans cesse

Pépiant, n'appelant que sa seule maitresse.

II s'en va, par l'obsour chemin, vers l'inconnu,

Lá-bas, d'oú nul, dit-on, n'est jamais revenu.

Maudites soyez-vous, ö ténébres méchantes

D'Orcus, qui dévorez toutes choses charmantes l

Si mignon, l'avoir pris, oh ! le crime odieux

!

Las I passereau pauvret, c'est pour toi que pámeé,

Je vois pleurer ma jeune bien aimée.

Et rougir, tout gonflés de larmes, ses doux yeux.

Minthogy már a költészetnél vagyunk, mondjunk néhány szót egy

tragédiáról, amely tárgyát az ókorból vette, de melyet kevesen ismernek.

Szerzje a múlt évben meghalt ; a necrologus, melyet Egger a Journal

•des Débats-ban neki szentelt, azt mutatja, hogy egy finoman képzett,

nagy költi tehetséggel bíró tanár szállt vele sírba, a ki a nagy zajt s a
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napi sajtó dicséretét kerülve, csak nagyszámú barátai körében akart
mködni. Ez Auyuste Róbert, Le Connétable de Bourbon ez. drámáját az
Akadémia megjutalmazta; La Parole et l'Épée, drámai episodusok a
német reformatio korszakából, e nagy szellemi mozgalom fbb momen-
tumait énekli meg; La bataille des Morts Is Louis XI en belle humeor ez.

vígjátékok ékes irályát a legszebben mutatják. Utolsó mfíve a múlt évben
megjelent Nérón trayédien ez. három felvonásos tragédia. A sok Nero
tragédiától annyiban külömbözik, hogy benne Nérót költi és színészi hó-

bortjával látjuk, de a zsarnok kegyetlensége és ostobasága élénk színek-

kel van festve. A nyelvezet a franczia klasszikus tragédia h utánzata,

melyben semmi népies va^y incorrect kifejezés el nem fordul. Az els
felvonás sokban hasonlít Hammerling Ahasver in Rom azon énekéhez,

a melyben Nero a tivornyában látható. Czíme ,Le Thermopole'. a hova
egy vándor görög színész -csapat száll be. Nero, a ki Tigellinussal álruhá-

ban szintén oda jön, elször a piszkos cynikusoktól hallhatja, mint
gondolkodnak róla Rómában. Erre a vándorcsapat koryphaeusa teszi

nevetségessé a császári bohóezot, a kit a csapat hsnje, a szép Hymnis,
tart lebilincselve. Nero mint színész mutatja be magát neki s próbául

egyes részleteket szaval az rjöng Heraklesbl. Hymnis mint finom
görög mvészn figyelmezteti hibáira, s a drámai actio és dictio arany
szabályait tartalmazó megjegyzéseket tesz. Érzi, hogy megsérti, de mégis
megmondja neki, hogy nincs meg a királyi tartás fellépésében. Nero
ruháira utal, melyek szerinte ezt nem engedik ; amire Hymnis finomul

:

Oedipe aveugle, errant de chemin en chemin,

Révéle ce qu'il est d'un geste de sa main.

A császár azonban Hymnist meg akarja hódítani, de ez szívét

Cleombrotusnak, a híres görög színésznek és kedves tanítójának szen-

telte. De ez a Cleombrotus az a híres epirusi tragikus, a ki ell Nero,

mikor, Korinthusban fellépett, menekült, hogy meg ne foszsza babérjától.

Bosszújában az egész csapat halálát határozza el. Az els áldozat Cleom-

brotus lesz. A második felvonásban Nero palotájában vagyunk, a hol az

udvar egy színi játékot fog élvezni, s a hol a mythologikus tragédia

valódi tragédiává változik át. Hymnis és Cleombrotus a parancsot kapta,

hogy a palotában lépjenek fel. Hymnis a hallgatókat Alkestis szerepében

ragadja el, Cleombrotus Orestest játszsza. De a fúriák valódi Furiákká

lesznek és a színpadon megölik. Hymnis, a ki azonnal felismerte Néróban

a tegnapi színészt a tivornyában, remeg kedveséért s midn hulláját

látja, szívszaggató jajgátasban tör ki. Parist, a ki a jelenet ügyes rende-

zje volt, megöli, Nérónak zsarnoki bánásmódját az elámult udvar

hallatára szemére veti s megöli magát. Ha az els felvonásban Róma kül-

városát lakosaival láthattuk, úgy e felvonásban az udvar ecsetelese b
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történeti alapon s eleven színekkel van feltüntetve. A véres dráma utolsó

felvonása Róma felégetóse. Az a negyed, a hol a szegény nép és a ván-

dorcsapatok laknak, elpusztul a megrémült lakosok jajsikoltásai közt.

Nero lanttal kezében MaBcenas tornyáról szemléli e látványt, átkokat

szórva az Olympus ellen s Jupiter szobrát a mélységbe dobja. De a lán-

gok mindig közelebb jönnek ; Nero declamálása közt nem veszi észre,

hogy mindnyájan elhagyták, csak Sextus, a kit számzött, mert Lucanus

Pharsaliáját és Cato halálát bámulta, marad közelében s lesi az alkal-

mat, hogy a zsarnokot a toronyból letaszítsa. Nérót halálijedtség fogja

el, mikor Sextust, aki gaztetteinek tanúja volt s a palotába álruhában

bejutott, egyedül maga mellett látja, de szerencséjére három testr a

már ég toronyra hág s a császárt megszabadítja. Sextus a mélységbe

ugrik a lángok közé. — Ez utolsó felvonás különösen alkalmassá tenné

a darabot, hogy egy opera-szövegre felhasználják. — A drámai concep-

tio és a nyelvezet nagyon élvezhetvé teszik a darabot, csak sajnos, hogy

ily darabokat aligha adnak már manap, s mint a költ egyik helyen

maga mondja

:

«

. . . Sans l'action, le drame le plus beau

Ne vit pas, et pour lui le livre est un tombeau.

9. A német irodalom terén két nagyobb munka jelent meg. Mieltt

róluk szólnánk, néhány sort az itteni német tanulmányokról. Ismeretes,

hogy nagy mértékben csak a háború után kezdettek foglalkozni a né-

metekkel. Volt ugyan azeltt is egy kis kör, amely a német termékeket a

nagy közönséggel megismertette, s Philaréte Chasles és St. René Taillan-

dier czikkeinek a Revue des deux mondes-ban megvolt a magok hatása.

Heine szerepe e téren eléggé ismeretes. Az ötvenes évek elején Dollfuss

és Nefftzer a Revue germanique-t alapították, amelynek czélja volt az ösz-

szes német, szóval germán szellemi élet nyilvánúlásait a franczia közön-

ségnek bemutatni. Cherbuliez és Challemel-Lacour els dolgozatai a

német irodalomról és bölcsészetrl itt jelentek meg. Vagy húsz évi fenn-

állás után e Revue megsznt, s ma alig ismerik, pedig oly sok érdekes

és beható czikk van benne, hogy megérdemli az olvasást. Benne láttam

Petfi ós Eötvös életrajzát, is, tán a legjobb, ami itt e két lángészrl

megjelent. Eötvös ,A XIX. század eszméinek befolyása* több uagy czikk-

ben kivonatban jelent meg. Mindennek csak szkebb körben volt hatása.

A háború után valódi dühvel rendezték a középiskolákban a német taní-

tást, 8 míg azeltt többnyire az angolt tanulták, most majdnem mindenki

a két modern nyelv között a németet választja. Több jeles nyelvtan, az

iskolai klasszikusok egész sorozata (Goethe, Schiller és Leasing fbb
mvei ; egyetmást Auerbach, Benedix, Campe, Chamisso, Grimm és a

többi meseíró, Krummacher, Hauff mveibl) jelent meg magyarázatos
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kiadásban, s a nagyobb irodalomtörténeti munkák sem késtek soká.

Idézzük csak Mézieres Goethe életét két kötetben, Caro Goethe bölcsé-

szete, Bossert *) Goethe és Schiller elzi és a középkori német költészet-

rl szóló mve, Joret Herder (egy 600 lapra terjed kötet), Licktenberger

Goethe lyrikus költészete, a melym Loeper tetszését is kivívta, Lange

Walther von der Vogelweide és Goethe Strassburgban, Heinrich, lyoni

tanár, 3 kötetes irodalomtörténete, Stapfer Goethe Iphigeniája és Her-

mán és Dorothéája s még több kisebb munka. A fordítások egyre szapo-

rodnak. Retjnier Schillert, Porchat Goethét fordította le mesterileg

;

azonkívül a többi író is talál mvelkre. A magyarázatos kiadások

ügyében legtöbbet fáradozott Lévy, aki a középiskolai német tanulmá-

nyok figazgatója. Láthatjuk tehát, hogy nem minden franczia ismeri

Németországot úgy, mint Tissot, s ha egy évtized alatt ennyit tettek

akkor a haladás rövid id múlva tekintélyes lesz. A fakultásokon minde-

nütt van egy német irodalom tanára ; Parisban az irodalomra van kett
a Sorbonne-on, míg a nyelvtani részt (gót, középfelnémet stb.) az Éoole

pratique-on zik. A Collége de France-on nincs képviselve, mert Guizot„

habár a professeur de littératures d'origine germanique czímót viseli,

kizárólag az angol irodalomról szól. A kezdet tehát megvan, s tekintve

a nagy buzgalmat, nemsokára nagyobb köröknek is tisztább fogalmaik

lesznek Németországról.

A jelzend két munka a német irodalom oly korszakával foglal-

kozik, melyrl itt még keveset írtak. Az egyik Fr. Antoine, Étude $ur le

Simplicissimus de Grimmelshausen ez. mve. A szerz történeti és irodalmi

szempontból tárgyalta Grimmelshausen híres regényét. Különös súlyt

fektetett a harmincz éves háború katonai életére. Bevezetésül a német
regény történetét a XVII. században adta, melyhez Grimmelshausen többi

iratainak méltatása csatlakozik. Egészban véve e munka nagyon érde-

kes ; ezt a német kritika is elismerte *), de a felosztásban tán az a hiba,

hogy Grimmelshansen életérl az utolsó fejezetben szól, ámbár erre azt

felelhetni, hogy a szerz elször a regény magyarázata által az írót akarta

bemutatni s végi mintegy következménykép a külömböz vonásokat

egy képpé egyesíteni. A mi Simplicissimusban valóban érdekes, az az

objektivitás, a század egész valóságában visszatükrözdik benne. Valódi

történeti munka, amelynek magyarázatára a szerz a kor történetét jól

l
) Jelenleg Inspecteur (VAcadémie Parisban, s nem többé Doaui-i

tanár, mint e Közlönyben (VIII. 115. 1.) olvasható.

*) A Lit. Centralblatt kritikusa a szerzt algiri gymnas. tanárnak

mondja, de az Ecole supórieure des lettres D'Algir, hol Antoine mködik,
nem középtanoda, hanem egyrangú a fakultásokkal.
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áttanulmányozta. A német prózáról a XVII. sz. írt fejezet mutatja, hogy

A. nemcsak a Simplicissimust, hanem több egykorú írót vizsgált át. Ma-

gának a regénynek elemzésében és kritikájában a szerz híven felhasz-

nálta Kurz, Echtermeyer, Passow és Tittmaun dolgozatait, de Bobertag

új kiadását már nem vehette tekintetbe. Kimutatta, hogy az író hósével

egy ós ugyanaz a személy, hogy mennyit köszön elzinek, Gusman
d'Alferache és Francion életének. A Simplicissimus jellemérl írt feje-

zet nagyon beható s az összehasonlítás Gil Blas-sal egyike a legsikerül-

tebb fejezeteknek. Válogatott darabok mesteri fordítása rekeszti be e

mvet, mely legjobban matatja, hogy a német tanulmányokkal észsze-

ren és komolyan kezdenek foglalkozni.

A második m Histoire de$ doctrines littéraires et esthétiqties en

Aileniagne par Emilé Orucker. A Nancy fakultás tanára ez 526 lapra

terjed kötetben Opitz, Leibnitz, Gottsched és a 8vájeziákkal foglalkozik,

egy második kötet a német kritikát Lessingtl az újabb idkig fogja

bemutatni.

A német irodalom Opitztl Gottschedig egészben véve nem a

nemzeti és népies genius fejldésének gyümölcse, hanem egy lassú és

nehéz utánzatnak eredménye, a melyet a szabályok, poétikák és idegen

mvek elsegítettek. Szóval ez a kritikának ós reflexiónak, s nem a

költi ihlettségnek mve. Eredetiéséget az utánzás által, közvetlenségét

a tanulmány által és szabadságát a szolgaság által nyerte el. A kritika

szerepe a német irodalomban ezt bizonyítja. Opitz-czal kezddik a

modern német irodalom valamint az aesthetikai theoria is.

A szerz két fejezetben bevezetésül Németország szellemi és mo-

rális állapotát a 30 éves háború eltt és után, valamint az irodalmi

társulatok mködését vázolta. A külföldi befolyás a XVI. századtól fogva,

a renaissance és jellege Németországban, a tudós és nemzeti irodalom

közti külömbség, a regény és a színház a reformatio óta, a satyra sze-

repe, végre a nyelv corruptiója, melynek tisztaságát Luther megszilár-

dítani látszott: ezt látjuk a háború eltt. A sok baj, melyet e harcz oko-

zott, a birodalom anarchiája a westpháliai béke óta, a nép erkölcsi

sülyedése, a franczia politika és irodalom befolyása, az idegen szavak

behatolása daczára egyesek ellenállásának: ez Németország képe a

XVII. század közepétl a XVIII. kezdetóig. — Grucker nagyon beha-

tóan tárgyalta a külömböz irodalmi társulatok történetét, melyek a

XVII. században keletkeztek, s ezt sok oly forrás segélyével tette,

melyek nehezen szerezhetk meg, s csak a nagyobb német egyetemi

könyvtárak bkezsége folytán vihette ki. Opitz-czal am tálajdonkópi

tárgya kezddik. Miután az embert ismertette, a reformátorról szól, a

ki 17 éves korában az Aristarchussal és hat évvel késbb a Német költé-

szet kézikönyvével lép fel. Opitz ©sthetikai theoriái nem újak ; többnyire
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az ókor vagy a renaissance íróitól kölcsönzi ket. így tesz ítonsard is a

francziáknál. A theologiai jelleg, melyet Opitz a költészetnek tulajdonit,

nem az találmánya ; Ronsardból vette ezt, amint már Tittmann kimu-

tatta. Az irodalmi reformatiót Gracker helyesen jellemzi, anélkül hogy
jelentségét csökkentené vagy túlozná. Nagyon szellemes Opitz a Német
poesisról írt mvének és Joachim Dubellay, a pleias egyik költjének

Illustration de la langue francaise ez. iratának összehasonlítása. Opitz

Dubellay-t nagyon tisztelte Parisba való jöveteléig. A fejezet végén a

szerz Opitz kortársait, tanítványait, bámulóit és elleneit, kik között

Laurenberg és Schuppius a nemzeti traditio és szellem nevében támad-

ták meg, jellemzi. Opitzen kívül nagy érdeme van Harsdoerfernek, aki

Nürnbergben, a német renaissance egyik szent helyén, a sziléziai is-

kola ellenfelét alapította. Ennek az iskolának a történetét is adja Grucker,

de nagyobb fontosságot tulajdonít neki, mint a minvel bírt. Mveik
czímei elárulják nevetséges mködésüket.

A második sziléziai iskola fejein, Hoffmannswaldau-n és Lohen-

stein-en gyorsan áthalad a szerz, s helyesen különválasztja tlük
Gryphiust, aki erkölcsi haj latnaio ál és nagy tehetségénél fogva tlük
elüt. Leibnitz sy8temájából Wolff alakította az aesthetikát; e miatt G.

Leibnitz iratai közt csak azokkal foglalkozik, melyek a német nyelvre

vonatkoznak ; ezek Leibnitz roppant munkakörérl és hazaszeretetérl

tanúskodnak. A sok idegen szó invasiója ellen kikelt, kimutatta a nyelv

gazdagságát s vissza akarta adni jogait. Ez feltn egy embertl, aki

majdnem mindig francziáúl és latinul írt. Gr. terjedelmesen ismerteti a

németekhez szóló intelmét és a német nyelv használatáról és javításáról

szóló iratát. Thomasius mellette szerepelhet, mert sokat tett a nyelv

emelése ügyében, volt az els, aki az egyetemen német eladást hirde-

tett ; az Acta eruditorum ellenében német folyóiratot indított meg ; a

francziák utánzásáról szóló mvében nem kelt ki az észszer utánzás

ellen, de ezt a német nyelv felszabadítására akarta felhasználni.

Erre a Hoffinannswaldau és Lohenstein iskolája ellen intézett tá-

madásokról szól a szerz. Itt találjuk a valódi irodalmi kritikát ; Chris-

tian Weise nem csak költ, hanem kritikus is volt ; három iratában

szólt a compositio mvészetérl, a költészet czéljáról ós szerepérl.

A józan ész és kritika megismerszik tanain. Koenig értekezése az Ízlésrl

nem volt nagy hatással ; Wernike más irányban mködött ; epigrammái

még ma is tetszenek, s egyszersmind emlékei e hareznak. Fáradozásaik

ez iskolát megbuktatni, valamint a klasszikus iskola támadásai (Canitz)

azon író útját egyengették, aki daczára a sok gáncsnak hazájában mégis

új irodalmat alapított meg a francziák utánzása daczára : ez Gottsched.

Kóla bzóI a 9. fejezet. A következ a svájeziaknak és harezuknak a szász

iskola ellen van szentelve. E két fejezet a legjobban sikerült. A szerz
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Gottechedet írói mködésének minden ízében tanulmányozta, de különö-

sen aeethetikai tanaira fektetett nagy súlyt. Ugyancsak Bodmer és Brei-

tinger ez irányú mveit is taglalja. A két iskola eleintén közösen har-

czolt Lohenstein ellen, azután elváltak. Gotteched Wolff tanítványa

lett ; a philosopbia szk rationalismusa sok bajt okozott a külföldnek,

az imaginatiót feláldozta mint alsóbbrend tehetséget, a szabályokat

helyezte a genius helyébe, poétikája mindenre recepttel szolgálhatott.

Nem csodálható, hogy Bodmer és Breitinger e járom alól felszabadítot-

ták magokat. Gr. megmutatja, mikép keletkezett Bodmer iskolájában a

Messiás, de egyszersmind azt is, hogy Gottsched törekvései a színpad

terén Lessinget nagyban segítették a német színház alapításában. Klop-

stock és Lessing új korszakot nyitnak meg ; velk a következ kötetben

fogunk megismerkedni, amely sokkal vonzóbb fejezeteket fog nyújtani.

Ha Grucker már az els kötetben a tárgy szárazsága daczára az olvasót

mindig érdekli a szép eladás és— ami itt minden nevezetesebb irodalmi

munkában megvan — a finom stilus által, annál nagyobb kíváncsiság-

gal nézhetünk am folytatása elé. Akár mennyit írtak már errl, ily

összefüggésben, rendben s ily szellemesen még nem adták el.

Ezek rövid vonásokban az utolsó tanév termékei. A ki ily mvek
után még mindig azt állítja, hogy a philologiai tanulmányok itt nem vi-

rágoznak, annak a philologia tán holt bet és szófaragás, de nem az

antik élet szelleme. Jeleztük a bevezetésben a külömbséget, s ezt szemmel

tartva, az itteni mködést csakis áldásosnak mondhatjuk.

Auxerre, 1884. febr. Dr. Kont Ignácz,

1. Codez Laurentianus von Sophokles und eine neue Kollation im
Scholientexte von Péter N. Pappageorg. (Aus dem XIII. Supplement-

bande der Jahrbucher für class. Philologie), Leipzig, 1883.

2. Beitrage zur Erklarung und Eritik des Sophokles. Pars príma. Disser-

tatio philologica quam scripsit ect. Péter N. Pappageorgius. Jenae, 1883.

3. Das Sujet der Sophokleischen Antigoné. Essai von Kari Riedel.

Waidhofen a. d. Tbaia, 1883.

4. Die sittliche Anschauung und die Charakterzeichnung nach ihren

Motiven und Tendenzen in Sophokles' Elektra. Von Prof. Férd

Braungartcn. Progr. des k. k. Staate-Ober-Gymn. in Mies, 1884.

Az els szám alatt megnevezett értekezés folytatását képezi azon

tanulmánynak, melyet Pappageorg a iKritische und paláographische

Beitrage zu den altén Sophokles-Scholien* (Leipzig. 1881.) czim mun-

kájában (ismertetését 1. az Egyet. Phil. Közi. VlII-ik évf. 1-s füzetében)

megkezdett. Mind a két füzet a legjobb Sophocles-codexben, a Laur.

L.-ben (Pint. XXXII, \)) elforduló Sophoclesre vonatkozó régi scho-

lionok (scholia vetera) szövegével foglalkodik, melyek a «Soholia in

Philolotfai Kfizlöny. VOT. 9. 10. 64
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Sophoclem* (2 voll.) els kötetében (Vol. I. ed. Elmsley, cur. Gaisford.

Oxon. 1825 és Lipsi© 1826) adattak ki (a • Seholia in Sophoclem* máso-

dik kötete [Vol. II. ed. G. Dindorf, Oxon. 1852] az újabb és a Tricli-

nins-féle scbolionokat foglalja magában). Már az imént említett ismer-

tetésben (Egyet. Pbil. Eözl. VIII, 1.) kiemeltük a régi scholionok

Elmsley és Gaisford által eszközölt kiadásának mondhatni hasznavebét-

len voltát, valamint azt is, hogy ezen a bajon Dindorf a « Seholia in

Sophoclem* második kötetének «Annotationes ad seholia vetera* czim
függelékében csak részben segített. Az 1881-iki értekezésében még úgy
nyilatkozott Pappageorg ezen «Annotationes»-rl, hogy azok fbb dol-

gokban fölmentik a régi scholionok új kiadóját a Laur. újból való össze-

hasonlításától ; de ezen 1883-iki dolgozatában kénytelen visszavonni

nyilatkozatát és beismerni, hogy a Lanr.-nak a seholia vetera szem-

pontjából való új és pontos collatiója sürgs szükségesség. Vizsgálata

tárgyává teszi tehát újabb értekezésében a Laur. scholion-szövegét és

négy fejezetben adja kutatásának eredményeit. Az elsben közli a codex

új és helyesebb olvasási módjait, melyek több esetben a eriticnsok con-

iecturáit megersítik (hármat az övéi közül is) ; a másodikban az általa

elször kiadott régi lemma-kat és scholionokat ; a harmadikban több

helytelen olvasási módra figyelmeztet, valamint a másolók többféle tör-

léseire és javításaira ; a negyedikben közli a tragoediák hypothesiseinek

és a Laur. G. azon helyeinek általa eszközölt új collatióját, melyeket

elbbi (1881-iki) értekezésében tárgyalt.

Pappageorg második helyen említett értekezése is folytatását ké-

pezi egy korábbi 1880-ban Teubnernél megjelent munkájának (KpiTixa

xa\ IpjxTjvEuTtxá £?; iá á^077cá(TjjLaTa twv 'EXXtÍviov xpaYtxtov :rotr
4
Trov) : mindkett

szövegkritikai dolgozat. Az utóbbiban (az 1883-ikiban) a két Oedipusnak,

Antigonénak és a fragmentumoknak több helyével foglalkodik ; záradé-

kul a tárgyalt helyeknek jegyzékét adja. Nem tartván helyén valónak

bvebben foglalkozni ezzel az alkalommal szerz coniecturáival, rövi-

den csak azt jegyezzük meg, hogy meggondolt átolvasás után alig talál-

tunk egy-két elfogadható coniecturát. De megvan munkájának az a

negatív érdeme, hogy a Laur. L. szövegének és a külömbféle egyéb

coniecturáknak pontos felsorolása és tárgyalása által rávezeti az olvasót

a helyesebbnek fölismerésére. — Elszavában kijelenti, hogy többeknek

felszólítására a külömböz görög ('A^vaiov, kXeitú) és német folyóiratokban

közölt hasonló tárgyú ezikkeit külön füzetben szándékozik kiadni, és

hogy czélja a görög- és németországi szakembereket a német- és görög-

országi philoiogiának ezen tárgyra vonatkozó eredményeirl kölcsönö-

son értesíteni.

Riedel essai-je egy számtalanszor tárgyalt themáVal foglalkodik

:

Hophocles Antigoné-jenek tartalmával. Aesthetikailag fejtegeti a tragoe-
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dia jellemeit és cselekvényét, különösen behatóan foglalkozik Antigoné

és Kreon személyével, miközben többek, különösen Girard és Firnhaber

ellen polemizál. Világos és meggyz fejtegetéseirl csak helyeslleg

nyilathozhatunk.

Braungarten-nok tudományos modor és apparátus nélkül való érte-

kezése tanulóknak szól könny nyelvezet és igen egyszer (talán még
tanulóknak is nagyon egyszer), de helyes fejtegetéseivel. A bevezetés-

ben különösen Aeschylussal szemben jellemzi Sophocles költészetét,

kiemelve annak jelentségét ; azután Klytaemnestra, Elektra, Chryso-

themis, Orestes és Aigisthos jellemeit vázolja ; majd áttér a darab motí-

vumainak és tendentiainak és Sophocles erkölcsi nézeteinek fejtegeté-

sére. Sophocles erkölcsi nézeteit a következkben állapítja meg : az

istenek kérlelhetlen következetességgel büntetik a rosszat (26. 1.) ; a sors

csapásai az istenektol jönnek, a nélkül hogy a rövidlátó ember az oki

összefüggést beláthatná, s épen azért kell hogy az ember föltétlenül és

kitartással alávesse magát az istenek kikutathatlan határozatainak

(28. 1.) ; soha és sehol se szabad túl menni a kell mértéken (^h áfav)

(általában véve a atjoporJvr) alapelve a görög erkölcsösségnek) (28. 1.) ; sze-

retni kell a jó barátot, gylölni az ellenséget (29. 1.) ; Sophocles erkölcsi

reflexióinak alaphangja az embernek semmis volta (30. 1.). Végi egy

néhány tartalmas idézetet ad Electrából, és a következ szavakkal fejezi

be értekezését: « Sophocles erblickte den Hauptpunkt der Ethik in

dem harmonischen Zusammenwirken aller sittlichen Kráfte, welche

innerhalb des gauzen menschheitliohen Verbandes sich geltend machen,

und damit zu diesem Zwecke das Gleichgewicht zwischen der sittlichen

Aufgabe der Gesammtheit und den sittlichen Bestrebungen des einzel-

nen Meuschen gewahrt bleibe, muss dieser seinen Willen mit Bewusst-

sein in der sittlichen Idee des Ganzeo aufgehen lassen».

Dr. Pecz Vilmos.

Ausfuhrliches Lexikon der griechischen nnd römischen Mythologie.

Herausgegeben von W. H. Roscher. Mit zahlreichen Abbildungen

Lipcse, Teubner. 1. füzet.

Az utolsó ilynem mnek (Jacobitól, 1835-ben) megjelenése óta,

a mythologia tudománya óriási haladást tett. Nagy lendületet adott neki

egyrészt az, hogy az összehasonlító eljárás, mely a nyelvtudományban

oly fényes eredményeket hozott létre, a mythologiára is átvitetett. Csak

az összehasonlítás alapján volt lehetséges például számos istennévnek

eredeti jelentését kifürkészni, 8 így az istenség tulajdonképi mivoltára

biztos következtetést vonni. Másrészt a marchseologiának haladása, a

nagyszámú antik mtárgyak felkutatása, a mythologiai kérdések tisztá-

zására nagy hatással voltak.

64*
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Maga a lexiconnak szerkesztje, W. H. Roscher, az összehasonlító

mythologia elharczosa és jelenleg legkiválóbb képviselje. Roscher
eleinte egy összehasonlító alapon álló görög s római mythologiai syste-

maticus kézikönyvet tervezett, s elmunkálatait ehhez külön is közölte.

(Ilyen : Hermes, der Windgott, eine Vorarbeit zu einem Handbuche der

griechischen Mythologie ; Die Gorgonen und Verwandtes ; Apolló nnd
Mars, sat.) De e szándékától csakhamar elállott. Ily systematicus kézi-

könyv csak a fontosabb istenek, herosok és mythosok tárgyalásába

bocsátkozhatik, számtalan apró mythosnak ellenben nem jutna hely

;

azonkívül oly rendszeres, az egész mythologiai tudományt felölel

munka, mint a szerkeszt elszavában mondja, egy ember erejét felül-

haladja. E rendszeres kézikönyv helyett adja most Roscher, számos jeles

szakférfiú közremködésével, kiknek elkel sorából elég lesz említeni

C. Fleischert, az I. füzétben foglalt Achilleus és Aiast tárgyaló kitn
czikkek szerzjót, Dr. H. W. Stoll-t, A. Reifferscheid-et, 0. Crusiust, s

Ed. Meyer-t, ki a göröggel összefügg keleti mythosokat tárgyalja — a

mythologiai lexikont, melynek els füzetje elttünk fekszik. E lexikon

mindig a forrásokon alapulva, lehetleg teljesen tekintetbe veszi a

mythologiai irodalmat, folyton utal a ránk maradt vagy legalább régi

írók által említett képzmvészeti tárgyakra, s a legfontosabbakat és

különösen jellemzket szép rajzokban közli is.

Az eladás rövid, tömör, de sohasem homályos, és lehetleg tár-

gyilagos ; az egyes czikkek szerzi — mert minden czikknek írója neve

aláírásával magára veszi a felelsséget a czikkben tartalmazottakért —
nem tolják eltérbe saját nézeteiket, s ezért a mythosok magyarázására,

megfejtésére (Deutung) részletesebben csak ott terjeszkednek ki, hol az

kétségtelen, vagy legalább igen valószín.

Am füzetenként fog megjelenni. Egy egy 5—6 ívre terjed füzet

ára két márka.

Érdemleges ítéletei am fölött teljes megjelenése eltt nem mond-
hatni. De munkatársainak kitn sora, a szerkesztnek Roschernek a

mythologiában elismert tekintélye, és az els füzetnek jélessége, elég

kezességet nyújt arra nézve, hogy a mythologiai irodalom e lexikonnal

egy mintaszer és nagy hiányt pótló mvel fog szaporodni. Ajánljuk

a magyarországi philologusok becses figyelmébe.

MA.RTON Jen.
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— Lillo György angol Bánkbánja, melyet nálunk elször Csiky

Gergely ismertetett (Kisfaludy-társaság Évlapjai, új foly., XV. 1881,

213. 1.), már 1790-ben jelent meg prózai német fordításban, e czímmel

:

Elmerich oder die siegende Gerechtigkeil. Ein Trauerspiel in vier Aufzügen.

Xach dem Englischen. A fordító ismeretlen, de elszava bizonyítja, hogy

els sorban a színpadot tartotta szem eltt Lillo darabjának átdolgozá-

sánál. Szerinte a fok, hogy e m eddig Németországban nem került

színre, talán abban keresend, hogy egy királyné megfjtása bakók által

sérti sok néznek érzését. Pedig a darabnak vannak jélességei, melyek

A londoni kalmár hires szerzjére vallanak. Igaz, hogy a megbecstelení-

tett n nem vonzó alak, de Schiller Füsco-ja óta az ily alak nem új többé

színpadunkon. Ha ezen motivum mégis sértnek találtatnék, a fordítás

a m. felvonás els három jelenetének oly összevonását ajánlja, mely a

cselekvény ezen részét legalább egy kiesé háttérbe szorítja.

A fordítás különben szabad átdolgozás. A királyné (az eredetiben

Matilda) névtelen ; Elmerich neje (eredeti : Ismena) Zenomire ; a királyné

hölgye (eredeti : Zenomira) Klotildé. Furcsa ós feltn, hogy a csábító,

Konrád morva herczeg, hiányzik a személyek lajstromából. A dialógus

rövidítve, a cselekvény összevonva, fleg a darab elején. így hozhatta a

fordító a Lillo eredeti öt felvonását négybe. Az átdolgozás különben tel-

jesen értéktelen, és csak annyiban érdemel említést, mivel bizonyítja,

hogy az angol Bánkbán Németországban is keltett figyelmet. Hogy azon-

ban valaha színre is került volna, arról nem találtam sehol adatot.

H. G.

— HeltaiLXX. fabulája, mely «Egy rókáról, farkasról és orosz-

lánról* szól, nem egyéb, mint a német Beinhart v. Beinké de Vos két

kalandjának magyar átdolgozása. Az éhes farkas elvesz egy ludat a ró-

kától. Ez késbb boszúból ráveszi a farkast, hogy jó halászás reményé-

ben ffíz-gúzszsal egy kosarat hagy kötni a farkára s így megy a vízbe.

Mialatt elül úszik, a róka hátul köveket szed a kosárba s mikor tele

van, hogy a farkas mozdulni sem tud, beszalad a faluba, föllármázza a

parasztokat, kik a farkast elpáholják, hogy a nagy verésben odaszakad a

farka. Ez idben megbetegl az állatok királya, az oroszlán. A vadak

meglátogatják s köztük a kurta farkas, azt tanácsolva a királynak, vo-

nassa le a róka brét, köttesse a hasára, s ottan elmúlik hasfájása. A
róka ezt egy közel lyukból hallván, fokhagymát eszik, leheveredik a sárba

s így megy a király elé. Ez megszólítja : « Jöszte jó rókám, hadd ápolja-

lak meg*. A róka azt feleli, hogy ilyen állapotban embertelen dolog volna
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közelítenie felségéhez. Az oroszlán kérdésére, hol járt, hogy a sárba

esett, azt feleli, messze földrl jött, hol orvosságot keresett a király szá-

mára s azt meg is találta. Ninos az ég alatt jobb, mint új farkasbrt me-

legen a hasra kötni. Az oroszlán erre a farkast nyúzza meg s a róka

triumfust ül.

E két kaland Beinké de Vos-ban s az ennek alapjául szolgáló

Reinaertban nincs szélesen-hosszasan kidolgozva. — Mind a kettt futó-

lag említi maga a hs. De igenis meg vannak Nivardus magister Bein-

hardusában, Glíchezáre Henrik Beirihartjában, s a király betegségérl

szóló az Ecbasis- és Isengrimusban is. Az anyag feldolgozása variál mind-

egyikben s a magyar fabula is különbözik valamennyitl. Az els ka-

landben f eltérés, hogy a róka köveket rak a kosárba, míg ez megtelik

s a farkast lehúzza, amazokban pedig :

• Isengrin pflac tumber sinne,

lm gevrós der zagel dinné.

Diu naht kalten geriet,

Sin bruoder warnete in rriht*.

(Grimm, Reinhart Fuchs, 749—752. vers.)

Vagyis téli éjszaka történvén a dolog, Isengrin farka a lékbe fagy,

melybe a róka tanácsára tartotta a rákötött edénynyel. Reinhart-tól

abban is eltér a magyar, hogy itt a farkast parasztok döngetik el, míg a

németben egy arra men lovag, Birtín, vágja le a farkát. Nivardusnál,

a magyarral egyezleg, parasztokat találunk ; itt egy paraszt asszony el-

hibázott csapása következtében veszti el farkát Isegrin, míg amott Birtín

téveszti el a vágást kardjával. Egyébként Nivardussal abban is közelebb-

rl egyezik Heltai, hogy a róka turpisságait vele egyezen motiválja.

Egyikben úgy, mint a másikban egy orra ell elkapott jó falatért igyek-

szik róka koma bosszút állani. Ott disznó, itt lúd a casus belli.

A' második kalandban új részlet Heltainál a róka sárba hempere-

dése s hogy fokhagymát eszik. E motivum a felhozott mvekben egészen

hiányzik ; egyébként az egész fordulat is, hogy elször a farkas ajánlja a

róka megnyúzását, mi azután vele történik meg, csak Isengrimus-ban s

Nivardusnál található (bár kissé más formában). Nem akarok bvebb
hasonlítgatásokba bocsátkozni, mert épen nem tartom valószínnek, hogy

Heltai magukból e XII. századbeli forrásokból merített. Tudjuk, hogy a

nagy állatepos egyes kalandjait mennyire felhasználták késbb a bispel-ek

gyjti, s úgy hiszem egykorú, vagy nem sokkal régibb ilyen mesegyj-

temény szolgálhatott forrásúi a Németországban idzött Holtainak is.

Ebbeli gyanításomat látszik támogatni azon körülmény, hogy Heltai egy

másik fabulájának (XII. A keselyrl, varjúról ós csigáról) eredetijében,

az Aesop-féle mesében, úgy mint annak latin átdolgozásában is, Anony-

mus és Aviannál (melyekbl e kor írói leginkább merítettek), a magyar
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m^a-nak megfelelleg tekenösbéka áll. Heltai tehát e mesét alig fordította

közvetlen ezekbl. De ha így van, miért adta vissza épen csigával a teke-

nsbékát ? Erre megtaláljuk a feleletet, ha e mese középkorbeli német

fordításait nézzük, így pl. a XIV. századbeli Bonerét (Pfeiffer, Der Edel-

stein von Ulrich Boner. 17. szára), hol snecke áll. Már most tudva, hogy

a középnémetben snecke csigát is, tekenösbékát is jelentett, nagy valószín-

séggel állíthatjuk, hogy Heltai fabuláinak összeállításában német mese-

gyjteményeket használt fel, melyeknek darabjai a görög Aesop vagy

római fabulisták meséin kívül az állatepos egyes kalandjaiból is állhattak.

Lehet az is, hogy egy ily gyjteményt egyszeren lefordított s erre nézve

ne zavarjon bennünket, hogy Heltai maga fabulái ozímében ezt mondja :

c . . melyeket Aesopusból és egyebünnen egybegytett*. A német mese-

írók is szerettek vele kérkedni, hogy Aesopust fordítják, mellzve, hogy

másodkézbl jutottak hozzá. Mindenesetre hálás munka volna utána

nézni, jogosult-e gyanításom s ha igen, micsoda mesegyjteményt, 8 ezt

is egyet-e vagy többet használt Heltai ? Itt vidéken, források hiányában

nem tehetek egyebet, mint hogy felhívjam a kérdésre az érdekldók

figyelmét. Bindeb Jen.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. october 8-án felolvasó

gylést tartott.

Elnök: Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz: Ábel Jen, els

titkár.

A felolvasó gylés tárgyai voltak :

1. Erausz Jakab: Lukianos.

2. Némethy Géza : Horatius és Alkaios.

3. Kardos Albert : Egy irodalmi hamisítvány. Szól Kollár János-

nak a harminczas években kiadott tót népdalgyjteményében elforduló,

Szilágyi és Hajmási históriáját megénekl dalról, s kimutatja, hogy az

nem eredeti tót népdal, hanem a szendri névtelen versének fordítása.

A felolvasó gylést választmányi ülés követte.

Elnök : Ponori Thewrewk Emil. — Jegyz : Pecz Vilmos.

Jelen voltak : Ábel Jen, Beöthy Zsolt, Bermüller Ferencz,

Heinrich Gusztáv, Kassai Gusztáv, Köpesdi Sándor, Maywald József,

Pirchala Imre, Pozder Károly, Riedl Frigyes, Szinnyei József.

1. A múlt ülés jegyzkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.

2. Elnök ajánlatára Dr. Panyák Ede és Markovice Sándor rendes

tagokká választatnak.

3. Ábel Jen benyújtja Knoll Károly pénztárnoknak az 1884-ik

év május elsejétl september végéig terjed pénztári kimutatását. —
Tudomásul vétetik.

4. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy a társaság Közlönye 1884-iki
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évfolyamának september végéig terjed költsége körülbelül 1540 írtra

rúg, tehát az ezen évfolyamra kiszabott 1300 frtnyi összeget már is túl-

haladja. Ezzel kapcsolatban azt a kérdést intézi a választmányhoz,

hány ívet adjon a Közlöny 1884-iki évfolyamának még hátralev részé-

ben, és felkéri az els titkárt a tagok névsorának idejekorán való össze-

állítására, hogy azt a Közlöny 1884-iki évfolyamának utolsó füzetében

közölhesse. — A választmány azt határozza, hogy a Közlöny 1 884-iki

évfolyamának hátra lev része fejében egy 5 ívre terjed ketts füzet

adassék ki.

5. Heinrich Gusztáv abbeli nézetének ad kifejezést, hogy jó volna

a társaság Közlönye számára egy évenként megjelen bibliographiai

repertóriumot szerkeszteni, mely magában foglalná az összes, Magyar-

országon megjelent nyelvészeti munkák czímjegyzékét rövid bíráló meg-

jegyzésekkel. Ajánlja, hogy az els, az 1884-ik évrl szóló irodalmi érte-

sít a Közlöny 1885-iki évfolyamának martius havi füzetében közöl-

tessék.— Ez indítvány elfogadtátik.

6. Elnök azt a kérdést veti fel, hogy mivel az Országos Közép-

iskolai Tanáregyesület kiadványaival részt vesz az országos kiállításon,

nem volna-e czélszerti ugyanezt tenni a Budapesti Philologiai Társa-

ságnak is ? A választmány elnök indítványát magáévá teszi, s fölkéri t
a szükséges lépések megtevesére. P. V.

— A perzsa Teli-monda. Az Egyetemes Philologiai Közlöny

utolsó füzetében a 877. lapon, dr. Pozder úr sajnálja, hogy «Benfey nem
határozza meg közelebbrl, hol van Ferideddin . . . mveiben az a

mesteri lövésrl szóló monda ». Örömömre szolgál, hogy eziránt fölvi-

lágosíthatom a tudós czikkírót. Az illet monda megvan a Mantik-

utteir (Madarak beszédje) oz. munkában ; akkor nem tudván, hogy már
Benfey említi, írtam róla egy kis jegyzetet, lefordítva a perzsa verseket,

a • Magazin für die Literátor des Auslandest 40. (1871.) évfolyamában,

a 230. lapon. Dr. Bachbb Vilmos.
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A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG
TISZTVISELI

1884-ben.

Elnök: Ponori Thewrewk Emil.

Másodelnök

:

BEÖTHY ZSOLT.

Els titkár : Ábel JenÖ.

Másodtitkár

:

Pecz Vilmos.

Pénztárnok: Knoll Károly, akad. könyvárus.

VÁLASZTMÁNYI TAGOK:

Fvárosiak

:

Bermüller Ferencz

Csengeri János

Heinrich Gusztáv

Kassai Gusztáv

Király Pál

Köpesdi SÁNDOR

Malmosi Károly

Maywald József

Pirchala Imre

Riedl Frigyes

Szinnyei József

Torma Károly

Vidékiek

:

Bászel Aurél

Hehelein Károly

Hóman Ottó

Keleti Vincze

Lipp Vilmos

Nátafalussy Kornél

Ortvay Tivadar

Petrovich Ferencz

pozder károly

Spitkó Lajos

Szamosi János

Veress Ignácz.
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APHILOLOGIAI TÁRSASÁG TAGJAI 1884-ben.

I. TISZTELETBELI TAGOK:
Budenz József, egyetemi tanár.

Hunfalvy Pál, a M. Tud. Akadémia fkönyvtárnoka.

Schott Vilmos, egyet, tanár, Berlin.

Télfy Iván, egyetemi tanár.

Vámbéry Ármin, egyet, tanár.

II. ALAPÍTÓ TAGOK:
Borsodi és katymári Latinovics Géza, Katymar.

Horváth Cyrill, egyetemi tanár t.

Nogáll János, pergamoni püspök, Nagyvárad.

Pongrácz Emil gr., Vágujhely.

III. RENDES ÉS RENDKÍVÜLI TAGOK:

Folyó

szám
A tag neve és lakóhelye

oo «
00 ** 12

't-i 5 3? OUevd
dfia

Dr. Ábel Jen 5 5 5 5 -h

Albrecht János ... - — — —
5 2

Altmann Imre, Selmeczbánya .

Ambrus Mór, Losoncz ... ... ... 5 5 5 . .

5 Andrássy Jen, Pozsony ...
*.

* .

Dr. Angyal Dávid ... ... ... 5 5 . .

Dr. Babics Kálmán. 5 5 5 5 -h

Dr. Balázs Ferencz, Nagy-Szeben —
5 5 5 .

Dr. Ballagi Mór ._ 5 5 .
f

10 * Balogh Péter ___ .. — —
3 . .

Baráth Ferencz ... ... 5 5 5 5 .

BarbaritsL. Róbert, Székesfehérvár —
5 5 5 2.25

Dr. Barna Ignácz „ _ S 5 5 5 +
Bartal Antal... ._•_ ... ... ~ 5 5 5 5 .

15 Dr. Bánóczi József ... _.. 5 5 . *

Dr. Bászel Aurél, Fehértemplom 5 5 5 4-

Beksits Ignácz, Kaposvár ... _._ 5 5
.

5 5

* A hol a lakóhely kitéve niricsen, Budapest értend. A vonás (—

)

azt jelenti, hogy az illet tagtárs úr ez évben még nem volt a társaság

tagja, a pont (.), hogy ez évre a tagsági díjat még nem fizette meg, a

-K hogy az oklevél diját már a társaság újjászervezése eltt megfizette.

A *, hogy az illet rendkívüli tag.
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1881.

éri

tagdíj 188a

évi

tagdíj
1883.

évi

tagdíj

5 3
3 2

Oklevél

dga

Dr. Beliczay Jónás, Kecskemét ...

Dr. Beöthy Zsolt
5

5

5

5

5

5

5

5

2

+
20

\ Dr. Berger E. J _.. •
|

• '
•

6

Bermüller Ferencz ... 5
|

5 5 5 +
! Dr. Boros Gábor, Nagy-Szeben 5 1 5 | 5 6 2

I

Bors Mihály _. .__ —
,
— — 2.50

Dr. Brassai Sámuel, Kolozsvár ... 5 ' • ,

25 BudavÁry József, Nyitra

Dr. Burany Gergely, Szombathely

Dr. CSENGERI JÁNOS, ...

5
(

5
1

5 5

5 í 5

5

5

5

5

5

+
2

+
Cserép József, Sátoralja-Ujhely ...

Cserhalmi Samu ... ... ... .... 5

5 5

5
|

5

5 2

2

30 Csomár István, Munkács _ 6 . +
Dr. Cssz Imre, Nyitra ... ... ... — — 5 5 2

Danielovits Kálmán ... ... ... • 3

35

Dóczi Imre, Nagy-Krös ... ... _ .

Drajkó Béla _. ... ...

Elischer József, Nagy-Szeben

Erdélyi Károly, Tata... .

5 5 5

5 :
5 5

5 1
5

,

5

- 1

5 i
5

1

+
+
+
2

* Erdélyi Pál
. •

:

3 3

Dr. Erödi Béla, Fiume 5 1
5 5 5 +

Fábián Imre, Kassa — 5 !
s 5 5

40 Falu di Miksa, Székesfehérvár ...
5 ' •

Farkas József, Kecskemét ... ... 5 1 5 5 5 +
Fekt Ferencz — — 5 .

Ferencz Valdemár, Fehértemplom

Dr. Fináczy Ern, Pancsova ... 5 ' 5 .S 5

*

+
45 Dr. Fraknói Vilmos ... ... . 5 5 5 +

I

* Frimmel Aladár ... ... ... ... - : - .» .

Dr. Fröhlich Róbert ... ... ... 5 5 5 5 +

50

* Gajári Lajos ... ... ... .. ...

Gerevics Gusztáv, Eperjes

Geréb József ... ... ....

i

1

5 5

— 5

5

5

3

5 +
2

Geréb Márton, Kolozsvár ... ... 5 5 5 5 .

Gergely Károly, Krassó ... ... S 5 5 5 +
Géresi Kálmán, Debreczen... ... 5

\

5 5 5 +
Gódor Gyula, Aranyos-Maróth .. +

5S Goldis János, Arad ... ... ... b 5 5 2
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60

70

75

80

85

90

Dr. GOLDZIHER IGNÁCZ _. . ... ...

Dr. Gyomlay Gyula ... ... ...

György Lajos, Szatmár ....

Dr. Gyulai Pál ... .._ ... .._

Gyulay Rudolf, Komárom
Háhn Adolf, ...

Hajnal Imre, Szeged _. ..

* Halász Frigyes— _.

Halász Ignácz, Székesfehérvár

Haraszti Gyula, Kolozsvár

Haslinger Ferencz Arad ... ..

Dr. Hatala Péter ... ._.

Hegeds Béla _.

Hegeds István, Kolozsvár

Hehelein Károly, Szatmár -_ ...

Dr. Heinrich Alajos

Dr. Heinrich Gusztáv
Dr. Heinrich Károly __. ... ...

Hellebrant Árpád _

Herald Ferencz ... .._ ...

Dr. Herzl Mór ... . .

Himpfner Béla, Beszterczebánya

Hofer Károly ... ... ... ... ...

Holczinger Imre, Tata ... ...

Dr. Hóman Ottó, Kolozsvár _

Dr. Hoffmann Frigyes, Pozsony.

Horváth Gellért ... _

Janny László, Kolozsvár .... ...

Jeszenák Rafael, Losoncz ... ...

Jurkovics Emil, Beszterczebánya

Dr. Kanyurszky György
Káposztássy Jusztinián, Eger ...

Kárpáti Kelemen, Szombathely

Dr. Kassai Gusztáv... ... ... ...

Katinszky Géza, Kassa ... ...

Katona Mihály, Nagy-Szalonta

Dr. Keleti Vincze, Beszterczebánya

Kemény Hugó, Kszeg ... ... ...

i ft

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 I

S

5

5
!

5

5

5

5

£ 9

> ~>
Okiévá

5 5

5 5

~~
5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

r»

5

1 5

5

5

5

5

5

5

kilépett

5

3

5

1

5

I 5

5

5

5 5 5

- 6 5

5 5

5 5 5

~
5 6

5 5 5

5 5 5

+
2

2

+

+

2

+

+
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Kempf József ... ... _ _
5 5 2

95 |

* Kispál Mihály —
s 3 3 2

Király Pál ... ... ... — ... ... 5 5 5 5 +
Dr. Klekner Alajos, Kassa — — —

5 I

* KOCSNER JÓZSEF _. _. — —
3 3 '

Kolonics Lipót, Székesfehérvár .... 5 5 5 5

100 Dr. Kont Ignácz, Auxerre ... ... 5 5 5 5 +
Kosztka Vincze, Kassa ... ... 5 5 5 5 +
Kotunovics Sándor, Nagyvárad ... 5 5 5 5 +
* Kovalik János — — —

3

KÖPESDI SÁNDOR ... -- 5 5 5 +
105 Dr. Krausz Jakab. .. 5 5 5 5

Kroller Miksa, Pannonhalma — — —
5 2

Kunos Ignácz.. .. — — — —
Kuun Géza gróf, Maros-Németi 5 5 5 5 +
Latinovics Géza ... .. 6 6 5 5

no * Lahne Vilmos.. ... ... ... ... — — 3 3 .

Leffler Samu ... ... ... ... — ~ 6

Lehr Albert ... ... ... ... ... — 5 5

Lintner Lajos ... ... 5 5 5 +
Dr. Lipp Vilmos, Keszthely ... ...

5 5 5 5

"5 Liszy Lajos, Székesfehévár S 5 5 kilépett +
Lugossy József, Debreczen ... .._

5 5 5 mcgh. +
Madarász Gusztáv, Nagy-Kálló ... 5 5 5 5 +
Malatinszky János, Zsolna 5 5 +
Malmosi Károly, Pozsony ... ... 5 5 5 +

120 MANDOLA JÓZSEF _ 5
*

. .

Dr. Márki József ... ... ... ... 5 5 5 5 +
Dr. Margalits Ede, Zombor 5

• •

Dr. Markovics Sándor — — —
Markusovszky Sámuel, Pozsony 5 5 5 •

^5 * Márton Jen, ... ... ... ... — — 3

Mátray Aurél, Baja 5 5 megh.

Matskássv József, Szeged ... ... 5 5 * +
Dr. Mayr Aurél ... ... ... ... 5 5 +
Maywaí.d József _. 5 5 5 +

i$o ! G. Miháltz Ödön, Zilah ... _.. ... 5 S 2

Moravcsik Géza, Szarvas ... ... 5 5
• :

>
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:

--'fs 2

17
00 •* GO **

**£?

Moser József, Újvidék ... 3 5 5 . -+-

Nagy Károly, Fogaras... .._ ... 5 5 5 5 .

NÁTAFALÜSSY KORNÉL, Rozsnyó ... 5 5 5 5 +
135 Németh Dezs _ ...

— —
5 5 2

* NÉMETHY GÉZA — — —
3 .

Olejovits János, Nagy- Károly ...
—

5 5 5 2

Dr. Ortvay Tivadar, Pozsony 5 5 5 5 .

Pacher J. D., Gyr ...
- — 6 5 .

140 Dr. Panyáic Ede, Privigye ... ...

Pap Mihály ... ... ... ... ...

"
6 6

•

Paulik Á. M. Kassa ... ...
— —

5 5 .

Paulik József, Pozsony... ... ...
—

5 5 5 2

* Pecz Gedeon ... ... ...
— —

3 3

H5 Dr. Pf.cz Vilmos _. 5 5 5 5 +
Petrovich Ferencz, Nagyvárad ... 5 5 5 5

Pfeiffer Antal, Trencsén ... ... 5 5 5 5 +
Pirchala Imre ... ... — 5 5 5 . +
Dr. Pozder Károly, Losoncz 5 5 5 5

150 1
* Pruzsinszky János _.

— — 3 3

Radlinszky József .... ... 5 5 5

1

* RÁcz Soma ... .._ ... ... ...
— - 3

Radó Antal _. ... ...
— —

. .

Randweg Mihály, Vácz —
5 5 5 2

155 Reitmann Ferencz 5 2.50 5 +
* Reményi ede ... ._

— — 3 3 .

Remsey István, Trencsén ... ... 5 5 5 • +
Révy Ferencz ... ... .... ... ... 5 5 5 • +
Dr. Riedl Frigyes 5 5

160 Dr. Ring Mihály, Pozsony ... ... 5 5 5 5

Ritschl Alfons ...
— — —

5 .

Dr. Román Sándor ... ... ... 5 5 5 • 2

Salamin Leo, Sopron 5 5 • +
Samu Ferencz, Pannonhalma — —

5 5 2

165 Schill Salamon ... ... ... ...
—

5 5 5 2

Schlott Gyula, Beszterczebánya 5 5 5 5 +
* Schuber Mátyás — — 3 3 •

Dr. Simon József Sándor, Zombor 5 5 5 . +
Simon Mihály, Kis-Zombor —

5 .5 kilépett 2
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00 w 00 ~
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170 Dr. Simonyi Zsigmond ... .._ ... 5 5 5 5 +
Spitkó Lajos, Beszterczebánya ...

— — —
5

Sterba János, Lakocsa, Sopron m. —
5

* Steuer János... ... ... 3 3 .

Szabó István, Kazár _ ...
—

5

175 Szabó Szilveszter, Gyr... ... .._ 5 5 5 5 2

Szalay Gyula, Nagy-Körös... ... 5 5 5 5

Dr. Szamosi János, Kolozsvár ... ... 5 5 5 5 +
Dr. Szász Károly _ ...

— —
SZERELEMHEGYI TIVADAR — — —

l80 Szerencse Menyhért, Eger —
5 5 5 +

Székely Ferencz, Nagy-Enyed ... 5 5 5 5 2

* Székely István ... ... ...
— _

3 .

Székely Salamon, Székesfehérvár 5 5 ' 2

Szigethy István, Sümegh ... ... 5 5 5 5

185 Szilágyi István, M.-Sziget

Szilasi MÓR _

5 5 5 5 +

Dr. Szinnyei József ... ... ...
— —

5 5

Szinyei Endre, Sárospatak ... ... 5 5 5 5 +
* Szkunzevics Kornél... ... ...

— —
3 3

I90 Szombathy István, Kecskemét ... 5 5 5 5 +
Szke Adolf, Losoncz ... ... ... 5 5 5 5 + .

Szünter Nándor, Arad ... ... 5 5 5 5 +
Dr. Tarkányi Béla ... .__ ... ... 5 5

;
5 +

Dr. Ponori Thewrewk Emil. 5 5 5 5 +
195 Tiber Ágost ... ... ...

Dr. Torma Károly
Dr. Török Aurél

5

5

5

5

5

[

+

+
Tremmer Gyula, Léva — —

5 5

Uhrin Pál, Szkala ... ... ... ... 5 5 5 kilépett +
200 Unger Román, Székesfehérvár ... 5 5 5 5 +

Vajdafy Géza, Ungvár ... 5 5 5 . +
Dr. Vali Béla... ...

—
5 . .

Várkonyi Endre, Tata ... ... ... 5 5 5 5 2

Vass Sámuel, Nagy-Krös 5 5 5 5

205 Végh Endre, Kaposvár ... ... ... 5 5 5 •

Veress ignácz, Nagy-Szeben 5 5 5 5

Vermes Imre Lajos, Nagy-Szeben — —
• 2
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210

215

Virkler Endre ._. ... ... ...

Vizoly Zakariás, Pancsova ... ...

Volf György ... .. ...

R. Vozári Gyula Szatmár-Németi...

Dr. Wagner Lajos, Pozsony ...

Dr. Wargha Samu, Esztergom

Wigand János, Pancsova ... ...

Dr. Wlislocki Henrik, Kolozsvár

Zichy Antal ... ... ... ... ___

Zsoldos Ben... ...

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 1 5

5 5

5

5

5 5

— 5

5

5

5

5

•

+
+
+
+
+
2

2

+
*
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Tagdijaikat az utolsó kimutatás óta megfizették:

1881-re: Gróf Knun Géza. — 1882-re : Géresi Kálmán, gróf

Kuun Géza, dr. Simon József. — 1883-ra : Ambrus Mór, r. Bászel

Aurél, Draskó Béla, Elischer József, Geréb Márton, Géresi Kálmán,

Haslinger Ferencz, Hegeds István, Hellebrand Árpád, Hofer Károly,

dr. Homán Ottó, dr. Kassai Gusztáv, gr. Kinin Géza,'dr. Ortvay Tivadar,

dr. Simon József, Vngev Román, Virkler Endre, Vizoly Zakariás. —
1884-re: dr. Ábel Jen, dr. Babic-i Kálmán, dr. Barna Ignácz, Bartal

Antal, Beksics Ignácz, Beöthy Zsolt, Dóczi Imre, Draskó Béla, Elischer J.
t

Fábián Imre, Geréb Márt, Géresi Kaim., Gerevics Guszfc., Gergely Károly.

Haslinger Ferencz, dr. Heinricb Alajos, Herald Ferencz, Himpfner Béla,

Hofer "károly, dr. HofTinarm . Frigyes, Homán Ottó, Jurkovich Emil,

Katinszky Geyza, dr. Kemény Hugó, Kosztka V. Victor, gr. Kuun Géza,

dr. Lipp Vilmos, Márky József, Mayvald József, dr. Ortvay Tivadar,

Pacher J. D„ Paulik • József, dr. Pozder Károly, dr. Ring Mihály,

Sohlott Gyula, dr. Símonyi Zsigmond, dr. Szamosi János, Szerencse

Menyhért, Szilágyi István, Szinnyci Endre, Szke Adolf, Szunter Nándor,

P. Thewrewk Emil, Uuger Román, Vass Sámuel, Virkler Endre, Volf

György. — 1885-re : Pacher J. I).

Elfizetk 1883-ra : Kaposvári gyuin.— 1884-re : Bossányi József

II. fele, Brassói gymnasium, Debreczeni kath. gymn. H. fele, Dévai

reáliskola II. fele, Faragó Bálint, Kaposvári állami gymn., Kolozsvári

középt. tanárk., Lászlóffy Kamii, Nagybányai gyinm, gr. Pongrácz A.,

Rimaszombati proteet. gymn., Szilágyi József, Trencsényi gynmasiutn,

Veszprémi kath. gymn., Zentai gymn. — Oklevélért: dr. Klekner A.

pótlólag. — Rendkívüli tag 1884-re: Pruzsinszky János.
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LECÍ UJABB AKADÉMIAI KIADVÁNYOK.
Ugor vagy török-tatár eredetii-e a magyar nemzet ? Hunfalvy Pál r. tagtól.

» kr.

Újgörög irodalmi termékek. Dr. Tflfij Irán 1. ta 40 kr.

Középkori görög verses regények. Dr. TW/'// 7ív//i-. 1. fogtól. 30 kr.

Idegen szék a görögben és latinban. Dr. Po:der Karoly tol. I kr.

A csuvasokrél. Vornhtry Ármin- r. tagtól. 30 kr.

A számlálás módjai és az év hónapjai. Hunfalvy Pál r. tagtól. I kr.

Telegdi Miklós mester magyar kateehismusa 1562-ik évbl. Majlaih Béla
1. tagtól lo i r.

Káldi György nyelve. Dl*. Kiss IgnáczfL kr.

A muhaxnmedán jogtudomány eredetérl. Goldziher Ignácz 1. tagtól 10 kr.

Vámbéry Ármin «A magyarok eredeten czinxü mve néhány fbb állításának

bírálata. Barna Ft rdinand 1. tagtól, 00 kr.

A nyelvfejldés történelmi folytonossága és a Nyelvr. Ballag i Mór r. ÉagtoL

10 kr.

A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hunfalvy Pál
bírálati megjegyzéseire, Vám^éfy Ármpn r. tagtól. :í0 kr.

Finn-magyar szótár Dr. Szinnyei Józseftl. 3 írt.

A magyar kötszók. III. rész. Az alárendel kötszók II. fele. Irta Simon yi

Zdgmond. .

1 fa 50 fcr>

Debreczeni Codex — Gömöri Codex. Közzéteszi Volf Gy. 1. tag.

Magyar helyesírás elvei és szabályai. III. kiadás. 10 kr.

Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a M. T. Akadémia nyelvtu

bizottsága. Szerkeszti Budenz József. XVIII. kötet. I. füzet. 1 ín.
Tartalma. Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámhéry Ármin *A ed

eredeten czim munkájára. II. közi. Irta Budenz J, — Votják nyelvtanul-
mányok. I. Idegen elemek a votják nyolvben. Irta Mtmkáeéi Bernát.
Kisebb közlések.

Komjáthy B. Az zentk Paal leueley magyar nyelven. Epistolae Pauii lii

hungaiica donatae. Jegyzetekkel ellátta és közzéteszi Szihtdy Áron. Disz-
kiadás hollandi papíron képekkel és initiálékkal 3 fr

Saját kiadásunkban megjelent :

Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Tanítók és tanárok figyelmébe
Hunfalvy Pal.

Budenz-Album. Budenz XXV éves. nyelvészeti mködése emlékére. Kiadják
tanítványai. Budenz J. - arcképével. Nagy 8-rét 321 sürün nyomatott lap.

3 frt 80 kr.
Iskolai magyar nyelvtan mondattani alap<»n. Irta Dr. Szinnyei

I. és II. rész. A középiskolák I. és II. osztálya számára. 1 frt. A m
közoktatási miniszter ur által a középiskolákra engedélyezett tankör

Rendszeres magyar nyelvtan. A középiskolák felsbb osztályai

Irta Dr.-Szimiyei József. (Sajtó alatt.)

AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉS
(KnollK. és Társa.)

(Budapesten, az Akadémia épületében.
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